
 

 

 
Załącznik Nr 1 
do Regulaminu uczestnictwa 
w projekcie „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji” 

 
 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
N R ……..………… 

 
zawarta w dniu ………………………………………. w Białej Podlaskiej pomiędzy: 

 
Powiatem Bialskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w osobach: 
1) Tadeusza Łazowskiego - Starosty Bialskiego  
2) Jana Bajkowskiego - Wicestarosty Bialskiego  
 
zwaną dalej „Beneficjentem projektu” 
a ................................................................................................................................................... 

(Imię/imiona i nazwisko) 
PESEL ………………………………………. Data i miejsce urodzenia……………………… 
zamieszkałą/ym w (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy)………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
zwaną/ym dalej „Uczestnikiem projektu”  
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. W ramach projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest realizowany przez 
Powiat Bialski, Beneficjent projektu zorganizuje na rzecz „Uczestnika projektu” bezpłatne 
zajęcia………………………………………………………………………………………. 

(Nazwa zajęć) 
w terminie………………………………………….. w liczbie godzin (1godzina zajęć = 45 
minut)………………….. w………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….   . 

(miejsce zajęć) 
 
2.Zajęcia przeprowadzone będą zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie 

„Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”. 
3.Zajęcia odbędą się w miejscu nauki Uczestnika projektu/ poza miejscem nauki Uczestnika 

projektu* , poza godzinami lekcyjnymi Uczestnika projektu. 
4.Poziom zajęć w poszczególnych tematach będzie dostosowany do potrzeb Uczestnika 

projektu ze względu na wiek oraz poziom wiedzy. 
5.Beneficjent projektu zapewni: zaplecze lokalowe i kadrowe niezbędne do przeprowadzenia 

zajęć. 



 

 

6.Beneficjent projektu zapewni odpowiednie pomoce naukowe, dydaktyczne lub podręczniki 
z zakresu tematycznego właściwego dla danych zajęć. 

 
§ 2 

Uczestnik projektu oświadcza, że: 
1. Dane oraz informacje zawarte w dokumentach zgłoszeniowych nie uległy zmianie do dnia 
podpisania niniejszej umowy. 
2. Zobowiązuje się do udziału w systemie monitoringu, który obowiązuje w projekcie 
„Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”. 

 
§ 3 

Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 
1) systematycznego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w całym bloku zajęć, 
potwierdzonego przez nauczyciela/doradcę zawodowego wpisem w dzienniku zajęć, 
2) uczestnictwa w testach/sprawdzianach weryfikujących postępy w nauce w trakcie trwania 
zajęć lub egzaminach z zajęć, 
3) zgłaszania nieobecności na zajęciach do nauczyciela/doradcy zawodowego wraz z ich 
pisemnym usprawiedliwieniem według załączonego wzoru, 
4) poinformowania Beneficjenta projektu o ewentualnych zmianach swojej sytuacji osobistej 
i zawodowej (zmiana danych osobowych, itp.), 
5) uczestnictwa w badaniach ewaluacyjnych i monitoringu związanych z projektem 
„Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”, 
Udostępniania swojego wizerunku do celów promocyjnych, 
6) zwrotu pomocy naukowych, dydaktycznych lub podręczników z zakresu tematycznego 
właściwego dla danych zajęć w przypadku stwierdzenia wyższej niż 20% godzin 
nieobecności na zajęciach i rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 

 
§ 4 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, 
tj. zdarzeniach losowych, o których Uczestnik projektu powiadomi koordynatora lokalnego, a 
ten na piśmie Koordynatora Projektu w trybie pilnym. 
2. Rezygnacja z udziału w projekcie może się odbyć również przez dostarczenie do Biura 
Projektu pisemnego wniosku o skreślenie z listy uczestników projektu podpisanego przez  
Uczestnika Projektu, zaś jeśli nie ukończył on 18 roku życia – też przez rodzica bądź innego 
prawnego opiekuna. Wniosek taki ma być zatwierdzony przez Koordynatora Lokalnego. 
3. W przypadku skreślenia z listy uczestników, będzie on musiał zwrócić pomoce naukowe, 
dydaktyczne lub podręczniki z zakresu tematycznego właściwego dla danych zajęć, w których 
uczestniczył. 
4. Umowa z uczestnikiem, a tym samym jego udział w projekcie „Pozalekcyjna Akademia 
Kompetencji” może ulec rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy nr 
338/POKL.09.01.02-06-239/09-00 z dnia 29.06.2010 r. o dofinansowanie Projektu 
„Pozalekcyjna Akademia Kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym przypadku 
uczestnik projektu również będzie musiał zwrócić pomoce naukowe, dydaktyczne lub 
podręczniki z zakresu tematycznego właściwego dla danych zajęć, w których uczestniczył.  

 
§ 5 



 

 

Pozytywnym zakończeniem uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie jest dostarczeniem do 
koordynatorów lokalnych ankiety monitorującej kończącej (zostanie przekazana na ostatnich 
zajęciach, w których uczeń./ uczennica uczestniczył/ -a), zaświadczenia od 
nauczyciela/doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia o systematycznym uczęszczaniu na 
zajęcia i zaliczeniu testów/ sprawdzianów kończących stworzonych przez 
nauczyciela/doradców zawodowych lub zdanych egzaminach z zajęć. 
 

§ 6 
Warunki umowy obowiązują od dnia ………………. do dnia …………………………. 
 

§ 7 
Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 9 
W przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy, będą 
one rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania, będą one poddane 
rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Beneficjenta projektu. 
 

§ 10 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Beneficjenta 
projektu, jeden dla Uczestnika Projektu. 
 
 
Uczestnika projektu      Beneficjenta projektu 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………………… 
 
 
W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia 

 
 

RODZIC LUB INNY PRAWNY OPIEKUN 
 
 
 
…………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 


