UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„W mundurze – dopasuj swoje kwalifikacje zawodowe ”
WND-RPSL.11.03.00-24-036G/16

Zawarta w dniu …..………………………………2017 roku, w …………………………. pomiędzy:

jest CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO CYPCER STANISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Międzyrzecze Górne 165, 43-392 Międzyrzecze Górne; NIP 9372680349 oraz REGON
364097807, reprezentowaną przez Pana Stanisława Cypcer, członka zarządu
zwanym dalej „Organizatorem”

a

Panem/ią

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

zamieszkałym/ą ............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

PESEL ………………………….., zwanym/ą dalej „Uczestnikiem Projektu”

§1
Oświadczenia wstępne

1. Organizator oświadcza, że „W mundurze – dopasuj swoje kwalifikacje zawodowe ” WND-RPSL.11.03.00-24-036G/16
zwany dalej Projektem, jest realizowany przez jest CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO CYPCER STANISŁAW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Międzyrzecze Górne 165, 43-392 Międzyrzecze Górne

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś Priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie
11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób
dorosłych.
3. Uczestnik Projektu oświadcza, że jest uprawniony do udziału w Projekcie zgodnie z oświadczeniem złożonym
w Formularzu Zgłoszeniowym tj.:
1) jest osobą dorosłą
2) pracuje, uczy się lub zamieszkuje na terenie woj. śląskiego;
3) nie prowadzi działalności gospodarczej ( nie jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącego funkcje kierownicze, jak
również wspólnikiem ( w tym partnerem prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego
korzyści finansowe ) ani osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.
4) z własnej inicjatywy zgłasza chęć kształcenia formalnego

4. Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

5. Uczestnik Projektu oświadcza, że został poinformowany o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

§2
Obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz Uczestnika Projektu wybranych przez Niego
poniższych form kształcenia :
- język angielski zawodowy
- prawo jazdy kat. B
- prawo jazdy kat. C
- prawo jazdy kat. C + E
- prawo jazdy kat. D
- kwalifikacja wstępna przyspieszona (osoby powyżej 21 roku życia)
- operator koparki/koparko-ładowarki/ładowarki (do wyboru)
- operator pił mechanicznych do ścinki drzew
- operator żurawi przenośnych
- uprawnienia SEP E i D gr 2 dla monterów instalacji elektrycznych
- kurs obsługi sprzętu wysokościowego i alpinistycznego podczas akcji ratowniczych w sytuacjach kryzysowych i
antyterrorystycznych
- kurs Radzenie sobie ze stresem
- kurs Efektywne kierowanie zespołem
- kurs Trening asertywności

2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia międzynarodowego egzaminu językowego sprawdzającego
umiejętności językowe w środowisku pracy – TOEIC / TOEFL oraz egzaminów niezbędnych do uzyskania stosownych
uprawnień i certyfikatów zawodowych.

§3
Obowiązki Uczestnika Projektu
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
1) aktywnego uczestnictwa w Projekcie, udziału w zajęciach. Uczestnik Projektu w ramach projektu może opuścić
maksymalnie 20% zajęć ( W przypadku zajęć praktycznych na kursach prawa jazdy wszystkich kategorii oraz kwalifikacji
wstępnej przyspieszonej obowiązuje 100% frekwencja na zajęciach )
2) przystąpienia do egzaminów kończących kursy
3) wypełnianie list obecności oraz ankiet związanych z monitoringiem realizacji projektu

§4
Wypowiedzenie umowy
1. Organizator może wypowiedzieć umowę z Uczestnikiem Projektu bez zachowania terminu w przypadku:
1) Rozwiązania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach umowy o dofinansowanie projektu.
2) Rażącego naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień niniejszej umowy, w szczególności nieusprawiedliwionej
nieobecności na zajęciach

§5
Odpowiedzialności stron
Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec UP w przypadku:
1) Wstrzymania finansowania projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w tym również spowodowanego
brakiem środków na realizację projektu.
2) Rozwiązania umowy w trybie określonym w § 4ust. 1 pkt.2.

§6
Sposób komunikacji
1. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń dla celów związanych z projektem:
1) Organizator: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO CYPCER STANISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Międzyrzecze Górne 165, 43-392 Międzyrzecze Górne
2) Uczestnik Projektu :
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
2. Każda ze stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej strony o wszelkich zmianach adresów do
doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczny.

§7

Postanowienia końcowe
1. Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania do końca trwania projektu tj. 31 styczna 2019 r.
2. Wszelkie zmiany umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………..…………………………………
(Organizator)

……………………………...……………
(Uczestnik Projektu)

