Załącznik nr 5 do REGULAMINU REKRUTACJI
uczestników projektu „Akademia Kreatywnego myślenia ”

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„AKADEMIA KREATYWNEGO MYŚLENIA”

Zawarta w Rzeszowie w dniu ……………………………………… pomiędzy:

Wyższą Szkołą Inżynieryjno-Ekonomiczną z siedzibą w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów,
realizującą w Partnerstwie z Gminą Miastem Rzeszów, Powiatem Rzeszowskim, Powiatem Mileckim
oraz Powiatem Jasielskim projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Akademia kreatywnego
myślenia na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-C091/16, reprezentowaną przez dr Sylwię Pelc –
Rektora, zwaną dalej „Uczelnią”,
a
...............................................................................................................................
(Imię i nazwisko ucznia/uczennicy*)

zamieszkałym/ą w: .................................................................................................................................
(ulica, miejscowość, nr domu, poczta)

PESEL: ……………………………… Data i miejsce urodzenia: .......................... ...............................................
reprezentowanym

przez

rodzica/opiekuna

prawnego*....................................................................
(imię i nazwisko)

zwanym/ą dalej „Uczestnikiem Projektu”,
§1
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w projekcie: AKADEMIA KREATYWNEGO MYŚLENIA
(zwanym dalej w treści umowy „Projektem”) nr POWR.03.01.00-00-C091/16, w ramach Działania
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
PO WER 2014 – 2020.
Zasady uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin rekrutacji, zwany
dalej Regulaminem.
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2.

Projekt pt. „Akademia kreatywnego myślenia”
jest dofinansowany z Funduszy Europejskich,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

§2
1. Uczestnik Projektu oświadcza, że został poinformowany o współfinansowaniu projektu
z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
2. Okres realizacji Projektu określa wniosek o dofinansowanie i w chwili zawarcia niniejszej umowy
trwa on od 01.08.2017 r. do 30.06.2018 r.
3. Udział w Projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z niniejszej
umowy oraz z Regulaminu.
§3
1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do
respektowania zawartych w nim postanowień oraz oświadcza, że spełnia warunki uczestnictwa
w Projekcie w nim określone.
2. Uczestnik Projektu oświadcza, że wszystkie jego dane zawarte w dokumentacji przedłożonej
w trakcie rekrutacji są aktualne, a w przypadku ich zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej
umowy niezwłocznie powiadomi o tym Uczelnię.
3. Uczestnik Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku
w związku z realizacją Projektu w celach promocyjnych. Rozpowszechnianie to może przybrać
w szczególności formę publikacji zdjęć z zajęć prowadzonych w ramach Projektu na stronie
internetowej Projektu akademiakm.wsie.edu.pl oraz na www.facebook.com/wsie. rzeszow.
§4
1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w Projekcie, wypełniania ankiet
ewaluacyjnych w trakcie trwania projektu, a także po jego zakończeniu, niezwłocznego
informowania Kierownika projektu o skreśleniu z listy uczniów lub przerwaniu nauki w szkole.
2. W wypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie lub skreślenia z listy uczniów
w trakcie trwania formy wsparcia, Uczelnia może obciążyć uczestnika projektu karą umowną
w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym na uczestniku projektu określonymi
w budżecie projektu.
3. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Uczelnię przewyższy wysokość kary

odszkodowania na zasadach ogólnych.

Projekt pt. „Akademia kreatywnego myślenia”
jest dofinansowany z Funduszy Europejskich,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
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umownej o której mowa w ust. 2 Uczelnia może dochodzić od uczestnika projektu

§5
1. Uczelnia może rozwiązać niniejszą umowę w sytuacji, gdy uczestnik projektu,

narusza

postanowienia Regulaminu lub umowy uczestnictwa w projekcie.
2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w pkt 1, skuteczne jest od dnia doręczenia uczestnikowi
projektu drogą pocztową (na adres wskazany w niniejszej umowie) lub osobiście oświadczenia
o jej rozwiązaniu.
§6
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać
polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby Uczelni.

§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..................................................................
podpis Uczestnika Projektu (ucznia)

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

Uczelnia
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podpis rodzica lub opiekuna prawnego

……………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić
Projekt pt. „Akademia kreatywnego myślenia”
jest dofinansowany z Funduszy Europejskich,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

