Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Oper acyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 21
do Regulaminu uczestnictwa w projekcie

UMOWA NR ............./ N/2021
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywni zawodowo w Dorohusku
zawarta w dniu ………………… roku w Dorohusku pomiędzy:
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku, zwanym w dalszej części umowy Beneficjentem,
reprezentowanym przez Koordynatora Projektu – Ewelinę Kosowską-Kozaczuk

a Panią/Panem:
zamieszkałą/ym:
PESEL:

zwanym dalej Uczestniczką/Uczestnikiem

1.

2.

§1.
Przedmiotem umowy jest udział w projekcie Aktywni zawodowo w Dorohusku, współfinansowanym przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie 12.4. Kształcenie zawodowe; okres realizacji projektu: 01.09.2020 -31.08.2022.
Wsparcie w ramach projektu obejmie: udział w zajęciach:
1.

Carving - zdobienie artystyczne z wykorzystaniem warzyw i owoców - kurs
podstawowy i poziom II – 18 h

2.

"Metoda eksperymentu w nauczaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi" – 30 h
Cykl szkoleń "TIK w nauczaniu" 1 gr x 40 h w tym:
a) Efektywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy dydaktycznowychowawczej -10h
b) Gromadzenie zasobów w sieci - 15h.
c) Narzędziownik cyfrowego Nauczyciela -15 godz.

3.

§2
Beneficjent zobowiązuje się do:
1) organizacji wszelkich form wsparcia, o których mowa w §1 ust.2 zgodnie z programami zatwierdzonymi do
realizacji przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku
i harmonogramami;
2) zapewnienia miejsc realizacji zajęć dostosowanych do potrzeb Uczestnika/Uczestniczki,
3) dostosowania harmonogramów zajęć do możliwości czasowych Uczestnika/Uczestniczki w sposób
gwarantujący możliwość pogodzenia udziału w zajęciach z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi,
4) wydania Uczestnikowi/Uczestniczce zaświadczeń i/lub certyfikatów potwierdzających ukończenie form
wsparcia wymienionych w §1 ust.2, o ile absencja nie przekroczy 20% nieobecności usprawiedliwionych.
§3
Całkowity koszt udziału w projekcie wynosi 25 261,33 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden
zł trzydzieści trzy gr) i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i własnych,
wnoszonych jako wkład rzeczowy.
§ 4.
Uczestniczka/Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie, w tym
zwłaszcza:

1) regularnego uczęszczania na zajęcia projektowe, o których mowa w §1 ust.2 przez cały okres ich trwania,
2) informowania (telefonicznie lub osobiście) Biura Projektu (SOSW, 22-175 Dorohusk, ul. Graniczna 1) /
sekretariat szkoły lub Asystenta ds. rekrutacji i monitoringu (Agnieszka Popek tel. 721 584 881 lub
Koordynatora (Ewelina Kosowska-Kozaczuk tel. 517 671 524 o przewidywanej absencji (spowodowanej
chorobą lub innymi uzasadnionymi przyczynami), natychmiast po zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających
obecność,
3) punktualnego przychodzenia na zajęcia projektowe,
4) współpracy z Beneficjentem w zakresie monitorowania efektów udziału w zajęciach projektowych, w tym
wypełniania ankiet ewaluacyjnych
§ 5.
Beneficjent skreśla z listy Uczestników/Uczestniczek i rozwiązuje bez wypowiedzenia niniejszą umowę w przypadku
nieuczęszczania lub nieusprawiedliwienia nieobecności przez Uczestnika/Uczestniczkę na zajęciach po opuszczeniu 20%
liczby godzin zajęć projektowych, o których mowa w §1 ust. 2.

1.
2.

§6
Uczestnik/Uczestniczka może rozwiązać niniejszą umowę z udokumentowanych, ważnych przyczyn losowych,
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o rozwiązaniu umowy musi zostać złożone pod rygorem nieważności na
piśmie w Biurze Projektu.

§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§ 10.
W przypadku ewentualnych sporów strony dążyć będą do rozstrzygnięć polubownych, a w razie braku porozumienia
spory rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny.
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………..………………………………
Podpis Uczestnika/Uczestniczki

……………..………………………………
Podpis Koordynatora

