UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Tytuł
„jestem CYBERGENIUSZEM – cyfrowe szkoły powiatu nowosolskiego”
projektu:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego Lubuskie 2020,
Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja.
Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i
zdrowotnych.
Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i
zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.
Nr projektu:
RPLB.08.02.01-08-0037/17
Zawarta w dniu …………………….. w …………………….. pomiędzy:
CYBERGENIUSZ – Fundacją Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, ul. L. Zamenhofa 26/5, 65-186 Zielona
Góra, NIP: 9731035207, REGON: 366267834, reprezentowaną przez Katarzynę Dudzic – Prezesa
Zarządu,
zwaną dalej Beneficjentem
a
Panią/Panem …………………………………………………… zamieszkałą/ym ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną/ym dalej Uczestniczką/Uczestnikiem,
Zwanych dalej każdy z osobna Stroną, a łącznie Stronami.

§1
Informacje o projekcie
1. Projekt pn. „Jestem cybergeniuszem – cyfrowe szkoły powiatu nowosolskiego” jest realizowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubuskiego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie
8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie
oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych,
Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i
zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.
2. Projekt jest realizowany w partnerstwie:
a) Partner Wiodący – CYBERGENIUSZ – Fundacja Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, ul. L.
Zamenhofa 26/5, 65-186 Zielona Góra
b) Partnerzy:
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 Gmina Nowa Sól – Miasto, ul. Marsz. marsz. J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól
 Gmina Kożuchów, Rynek 1a, 67-120 Kożuchów
 Gmina Bytom Odrzański, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański
3. Projekt jest realizowany od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r na terenie powiatu
nowosolskiego, województwo lubuskie.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Umowa określa zasady uczestnictwa w Projekcie „Jestem Cybergeniuszem – cyfrowe
szkoły powiatu nowosolskiego”.
2. Udział uczestników w projekcie jest dobrowolny i wynika z przeprowadzonej procedury
rekrutacyjnej.
3. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.
§3
Prawa i Obowiązki Uczestników Projektu
1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do:
- bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu;
- zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy.
2. Każdy Uczestnik otrzyma:
- Materiały promocyjne i szkoleniowe;
- Zaświadczenie/Dyplom potwierdzające udział w Projekcie.
3. Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/a do uczestnictwa w minimum 90% zajęć w ramach
poszczególnych form wsparcia. Zawinione opuszczenie zajęć przez Uczestnika/Uczestniczkę
ponad dopuszczalny wyżej poziom uprawniać będzie Beneficjenta do skreślenia
Uczestnika/Uczestniczki z listy uczestników projektu.
4. Uczestnik/Uczestniczka, który/a opuścił/a zajęcia ponad dopuszczalny poziom nie ze swojej winy
zobowiązany będzie dostarczyć Beneficjentowi w terminie 7 dni od dnia opuszczenia zajęć
pisemne wyjaśnienia lub/i dokument potwierdzający przyczynę nieobecności.
5. Każdy Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do:
1) Przestrzegania postanowień Regulaminu uczestnictwa w projekcie;
2) Aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach Projektu;
3) Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych oraz innych ankiet wynikających z wymogów Projektu;
5) Potwierdzania swojego uczestnictwa na zajęciach własnym podpisem na liście obecności;
6) Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie;
7) Bieżącego informowania o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym do Projektu i/lub Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie.
8) Uczestnicy są zobowiązani do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu
udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału).
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§4
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie
W ramach Projektu przewidziano formy wsparcia, których celem jest nabycie/podniesienie
kompetencji informatycznych i cyfrowych. Powyższe efekty zostaną zrealizowane poprzez
uczestnictwo w cyklu szkoleń.
§5
Rezygnacja udziału w projekcie
Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni od
momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, w której należy podać jej
powód.

§6
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany do Umowy wprowadzane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa obowiązuje od dnia ………… 2018 r. do dnia zakończenia Projektu.
3. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

………………………………………………... ………………………………………………...
(podpis Uczestnika/Uczestniczki lub prawnego opiekuna)

(podpis i pieczęć Beneficjenta)
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