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Umowa uczestnictwa w projekcie   

„Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu i gminie Kroczyce” 
 

 

      zawarta w dniu ……………………….  roku w Sosnowcu pomiędzy: 

1. Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu, 41 – 200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43, reprezentowaną przez Kanclerza 

– Pana Aleksandra Dudka, 

zwaną dalej Uczelnią 

a 

2. ………………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko dziecka) 

  Zamieszkałym/łą w    ………………………………………………………………………………………………………………(adres) 

  numer PESEL     ……………………………………………………………………………………………………… 

REPREZENTOWANYM PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO: 

………………………………………………………………………………………………..…………………………. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

  Zamieszkałym/łą w    ………………………………………………………………………………………………………………(adres) 

  numer PESEL     ……………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Uczestnikiem Projektu. 

§1 

Definicje 

Użyte w Umowie określenia oznaczają: 

1. Projekt – projekt nr POWR.03.01.00-00-U172/17. „Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia dla dzieci 

i młodzieży w Sosnowcu i gminie Kroczyce”, realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr 

POWR.03.01.00-00-U172/17 z dnia  26.07.2018 r. zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań 

i Rozwoju w Warszawie, a Wyższą Szkołą Humanitas; 

2. Projektodawca (Beneficjent)- Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43,  

41-200 Sosnowiec; 

3. Wniosek o dofinansowanie projektu - wniosek o dofinansowanie projektu nr POWR.03.01.00-00-U172/17 

złożony przez Projektodawcę w odpowiedzi na konkurs numer POWER.03.01.00-IP.08-00-UMO/17,  

w przypadku wprowadzenia zmian we wniosku przez wniosek o dofinansowanie projektu rozumie się 

aktualną wersję wniosku wraz ze zmianami; 



 

2 

 

4. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą: Warszawa 00-695, przy  

ul. Nowogrodzka 47a. 

5. Umowa o dofinansowanie projektu– umowa nr POWR.03.01.00-00-U172/17 zawarta pomiędzy Instytucją 

Pośredniczącą a Projektodawcą, określająca zasady realizacji i finansowania projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; 

6. Biuro Projektu – komórka organizacyjna Projektodawcy utworzona celem zarządzania i obsługi Projektu 

oraz kontaktu i współpracy z Uczestnikami Projektu, itd. z siedzibą w Wyższej Szkoły Humanitas, przy  

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; 

7. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie;(D/M) dzieci i młodzież ze Szkół 

Podstawowych, dla których Organem Prowadzącym jest miasto Sosnowiec i gmina Kroczyce w rocznikach 

uczących się w klasach 4,5,6,7; (R/O) rodzice lub opiekunowie prawni dzieci i młodzieży objętej wsparciem 

w projekcie. 

§2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie Uczestnikowi Projektu nieodpłatnego wsparcia 

oferowanego w ramach Projektu nr POWR.03.01.00-00-U172/17 pn. „Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia 

dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu i gminie Kroczyce” 

2. Zasady uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin projektu zatwierdzony przez 

Lidera projektu dn. 1.09.2018r. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

4. Okres realizacji Projektu określa wniosek o dofinansowanie projektu i w  chwili zawarcia niniejszej umowy 

trwa on od 01.08.2018 r. do 30.06.2020 r. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

oraz Regulaminu Projektu. 

6. Przypadki, w których możliwe jest dochodzenie od Uczestnika zwrotu kosztów jego udziału w projekcie, jak 

również zasady tego dochodzenia określa Regulamin Projektu. 
 

§3 

Oświadczenie uczestnika projektu 

 

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 Partnera Projektu. 

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 oraz filmów z zajęć prowadzonych w ramach Projektu. 
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§4 

Formy wsparcia 

 

1. W ramach Projektu zaplanowano realizację zróżnicowanych tematycznie bezpłatnych, dodatkowych zajęć 

z zakresu: 

a) technik pamięciowych i technik szybkiego czytania - Młody Geniusz realizowane będą w formie 1 lub 2-

godz. warsztatów prowadzonych przez doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą wykładowców. 

Zajęcia będą obejmowały łącznie 34h zajęć, w tym 6h – uroczysta konferencja Młody da Vinci 

organizowana w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, a 28h – warsztaty z zakresu technik 

pamięciowych i szybkiego czytania; 

b) przedmiotów przyrodniczo – matematycznych - Młody Badacz, zajęcia będą realizowane z 

wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia doświadczeń 

(odczynniki chemiczne, preparaty biologiczne, materiały papiernicze itp.) oraz wirtualnej rzeczywistości 

(okulary VR w zestawie z telefonem). W ramach zajęć zorganizowany zostanie 2-dniowy wyjazd 

edukacyjny. 

c) robotyki i programowania z wykorzystaniem robotów - Młody Programista, zajęcia będą realizowane 

z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań ICT (Lego roboty, tablety, roboty Dash i Dot, programy do 

programowania). W ramach bloku tematycznego przeprowadzonych zostanie 34h warsztatów, w tym 28 

h – warsztaty z zakresu programowania oraz 6h – uroczysta konferencja podsumowująca Młody da Vinci 

organizowana w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. 

2. Udział w projekcie obejmuje uczestnictwo we wszystkich formach zajęć wykazanych w ust. 1.  

 

§5 

Obowiązki uczestnika projektu 

 

1. Uczestnik Projektu biorący udział w zajęciach/warsztatach jest zobowiązany do: 

a) obecności i aktywnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach bloku tematycznego Młody 

Geniusz, Młody Badacz oraz Młody Programista; 

b) przestrzegania wewnętrznych regulaminów, zasad i reguł obowiązujących uczestników zajęć; 

c) udziału w badaniach monitorujących zaplanowanych w ramach projektu; 

d) informowania Projektodawcy o wszelkich zmianach, jakie wystąpią w zakresie danych podanych 

przez uczestnika Projektu w Deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

 

§6 

Rezygnacja w udziale w projekcie 

 

1. Nieobecności wynikające z powodów niezawinionych przez Uczestnika Projektu, które zostaną 

usprawiedliwione, Projektodawca uznaje za obecność na zajęciach. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika Projektu z listy uczestników Projektu w przypadku 

naruszenia przez niego Regulaminu Projektu. 

3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie lub w przypadku rażącego naruszenia 

Regulaminu, uczestnik Projektu może zostać obciążony kosztami udziału w Projekcie oraz kosztami 

wynikającymi z udokumentowanych strat poniesionych z tego tytułu przez Projektodawcę, o ile Instytucja 

Pośrednicząca również zastosuje wobec Projektodawcy sankcje finansowe. 



 

4 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji projektu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Lidera 

Projektu. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

4. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa 

Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego i zasady odnoszące 

się do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. 

 

 

 

………………………………………… 

                 Partner 

Kanclerz 

Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu 

 

Aleksander Dudek 

 

 

 Załącznik nr 1: Deklaracja udziału ucznia w projekcie 


