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UMOW A UCZES TNI CTW A W  P RO J EKCI E  

pn. Młodzi Odkrywcy na WSKSiM w Toruniu 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zawarta w Toruniu dnia ………..…….r.  

 

pomiędzy: 

Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 

ul. św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń,  

NIP: 956 205 59 79 

reprezentowaną przez: Przemysława Pawlaka – Menedżera Projektu działającego na podstawie 

upoważnienia Rektora WSKSiM w Toruniu, 

zwaną dalej Beneficjentem, 

a  

 

Rodzicem/Opiekunem prawnym* Uczestnika/-czki Projektu 

 

Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania         …………………………………………………………………………… 

PESEL                              .…………………………………………………………………………… 

zwanym/-ą dalej Uczestnikiem/-czką Projektu 

 

Panem/Panią  

Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania         …………………………………………………………………………… 

PESEL                              .…………………………………………………………………………… 

zwanym/-ą dalej Rodzicem/Opiekunem prawnym*  Uczestnika/-czki Projektu 
 

§ 1 

1. Beneficjent oświadcza, iż na mocy Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.03.01.00-00-U194/17-00, zawartej w Warszawie w dniu 07. 

sierpnia 2018 roku z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, jest realizatorem Projektu „Młodzi Odkrywcy na 

WSKSiM w Toruniu” (zwanego dalej Projektem). 

2. Uczestnik/-czka Projektu oraz Rodzic/Opiekun prawny* przyjmuje do wiadomości, iż Projekt jest realizowany 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa II. Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Wszelkie koszty związane 

z udziałem Uczestnika/-czki w Projekcie sfinansowane zostaną z ww. źródła.  

 

§ 2 

1. Uczestnik/-czka zobowiązuje się do odbycia szkolenia w ramach jednego z modułów: 

 MODUŁ INFORMATYCZNY: 

− czas trwania: 8 spotkań po 6 godzin (łącznie 48 godzin), 

− forma zajęć: część teoretyczna (18 godzin); część praktyczna – w pracowniach komputerowych (30 

godzin), 

− zajęcia przewidziane w programie szkolenia: 

1. Grafika komputerowa (łącznie 18 godzin); 

2. Programowanie to zabawa (łącznie 12 godzin); 

3. Świat reklamy (łącznie 10 godzin);  

4. Dobra komunikacja kluczem do sukcesu (łącznie 8 godzin); 

 MODUŁ DZIENNIKARSKI: 

− czas trwania: 8 spotkań po 6 godzin (łącznie 48 godzin), 

− forma zajęć: część teoretyczna (22 godziny); część praktyczna (26 godzin). 

− zajęcia przewidziane w programie szkolenia: 
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1. Warsztaty radiowe (łącznie 12 godzin); 

2. Warsztaty prasowe (łącznie 6 godzin); 

3. Warsztaty telewizyjne (łącznie 12 godzin); 

4. Świat reklamy (łącznie 10 godzin); 

5. Autoprezentacja i komunikacja w zawodzie dziennikarza (łącznie 8 godzin). 

2. Terminy Szkoleń ustalone zostaną z Dyrektorami Szkół podlegających Stronie Umowy. 

3. Uczestnik/-czka Projektu oraz Rodzic/Opiekun prawny* oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy, tj. 

na etapie rekrutacji, zapoznał się z Regulaminem Projektu „Młodzi Odkrywcy na WSKSiM w Toruniu” wraz z 

jego załącznikami, który jest dostępny do pobrania ze strony internetowej o adresie: 

http://wsksim.edu.pl/mlodziodkrywcy/, w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz do wglądu w instytucji 

(szkole) odpowiedzialnej za proces rekrutacji Uczestników do Projektu.  

4. Informacje o terminach szkoleń są dostępne dla Uczestnika na stronie internetowej Projektu oraz zostaną 

udostępnione przez Dyrekcję szkoły.  

5. Wszystkie szkolenia odbywać się będą w Toruniu. 

6. Uczestnik/-czka Projektu oraz Rodzic/Opiekun prawny* przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem wydania 

zaświadczenia o uczestnictwie w Projekcie jest: 

a) minimum 80%-owa frekwencja w organizowanych szkoleniach oraz  

b) osiągnięcie wyniku minimum 60% poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy oraz  

c) wykonanie zadania objętego testem praktycznym.  

 

§ 3 

1. W przypadku dopełnienia wszelkich warunków niniejszej umowy przez Uczestnika/-czkę Projektu, 

Beneficjent zapewni mu/jej: 

a. całkowicie bezpłatny udział w szkoleniu wskazanym w § 2, punkt 1 niniejszej Umowy, 

b. materiały szkoleniowe i inne pomoce dydaktyczne, 

c. wyżywienie podczas zajęć, 

2. Beneficjent będzie udzielał Uczestnikowi/-czce Projektu wsparcia zgodnie z polityką równych szans, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności Projektu dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

3. Uczestnicy/-czki Projektu zobowiązują się do postępowania w ramach uczestnictwa w Projekcie zgodnie  

z polityką równości szans, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Wszelkie 

zachowania i postawy dyskryminujące prezentowane przez Uczestników/-czki traktowane będą jako rażące 

naruszenie postanowień Umowy i skutkować mogą wydaleniem Uczestnika/-czki z Projektu.   

5. Beneficjent będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe Uczestnika/-czki Projektu wyłącznie za pisemną 

zgodą, jego/jej Rodzica/Opiekuna prawnego* wyrażoną w dokumencie „Oświadczenie Uczestnika Projektu o 

przetwarzaniu danych osobowych”1.  

6. Uczestnik/-czka Projektu jest świadomy/-a, że na każdym etapie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu 

przysługuje mu/jej prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich ewentualnej korekty. 

7. Strony uzgadniają, że komunikacja między nimi będzie się odbywać za pośrednictwem telefonu, poczty 

elektronicznej lub tradycyjnej – w zależności od potrzeb.  

 

§ 4 

1. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązuje się do: 

a. udziału w wybranym szkoleniu, zgodnie z § 2, punkt 1 niniejszej Umowy, 

b. wypełniania dokumentów związanych z udziałem w szkoleniu, przedstawianych przez Beneficjenta,  

tj. m. in.: list obecności, pokwitowań otrzymania materiałów szkoleniowych, kwestionariuszy i ankiet 

ewaluacyjnych, 

c. dostarczenia Beneficjentowi zaświadczeń, oświadczeń oraz innych dokumentów wymaganych od 

Beneficjenta przez Instytucję Pośredniczącą (celem udokumentowania kwalifikowalności kosztów uczestnictwa 

oraz zasadności poniesienia wydatków związanych z uczestnictwem danej osoby  

w Projekcie), 

d. poinformowania Beneficjenta o wszelkich sytuacjach, które mogą uniemożliwić pełny udział  

w szkoleniu. W takim wypadku Beneficjent dołoży starań celem umożliwienia Uczestnikowi/-czce udziału w 

szkoleniu w innym uzgodnionym terminie. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie późniejszym niż 4 dni Rodzic/Opiekun 

prawny* Uczestnika/-czki może zostać zobowiązany przez Beneficjenta do pokrycia kosztów uczestnictwa w 

szkoleniu w wysokości: 

− koszt wyżywienia: 35 zł/ za jeden dzień szkoleniowy; 

                                                           
1 Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych 
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− koszt zorganizowanego, zbiorowego dojazdu w przeliczeniu na Uczestnika Projektu; 

− materiałów szkoleniowych – o ile zostały zabrane i widnieją na nich ślady użytkowania; 

− koszt organizacji szkolenia. 

 

§ 5 

1. Rodzic/Opiekun prawny* Uczestnika/-czki Projektu oświadcza, że w dniu przystąpienia do Projektu (tj. w 

dniu podpisania niniejszej Umowy) dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym (złożonym na etapie rekrutacji) 

są aktualne i zgodne z warunkami uczestnictwa w Projekcie. 

 

§ 6 

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia jej wykonania (zgodnie z § 2 pkt 2), chyba, że: 

a. Instytucja Pośrednicząca w porozumieniu z Beneficjentem zadecyduje o zmianie okresu realizacji Projektu. 

b. Beneficjent zadecyduje o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym z racji niedopełnienia jej 

postanowień przez Uczestnika/-czkę Projektu. W takim wypadku zastosowane zostaną przepisy niniejszej 

umowy, § 4 pkt 2. 

c. Uczestnik/-czka Projektu zadecyduje o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w związku  

z wystąpieniem nieprzewidywalnej sytuacji losowej i przedstawi Beneficjentowi uzasadnienie podjęcia owej 

decyzji.  

2. W wyżej wymienionych przypadkach obowiązuje pisemna forma wzajemnego informowania się stron  

o przyczynach rozwiązania niniejszej Umowy. 

 

§ 7 

1. Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązywać będą przepisy prawa wspólnotowego  

i krajowego. 

3. Do rozwiązania wszelkich sporów, wynikłych z niniejszej umowy, strony będą dążyć na drodze polubownej, a w 

przypadku braku porozumienia deklarują poddać się rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby Beneficjenta. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

 

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

                         Beneficjent                                                           Rodzic/Opiekun prawny*  

Uczestnika/-czki Projektu 

 

 

 

 

 

 

          ………………………………………. 

Uczestnika/-czki Projektu 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

*  niepotrzebne skreślić 


