Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie
Umowa nr………………..
udziału w projekcie pt.: „Promyczki na Prawobrzeżu Szczecina”, nr: RPZP.06.06.00-32-K038/19
współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
zawarta w dniu:………………………………..w………………………..
pomiędzy:
NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE PROMYK Helena Grzywacz, ul: Grodzka 34 A,
Szczecin 70-543 , numer NIP 8511048087
zwanym dalej Realizatorem projektu,
reprezentowanym przez
Helenę Grzywacz – właściciela
a
Panią/Panem
………………………………………………………………………………………………………..
zamieszkałą/łym w: ………………………………….……… ul. ……………………….................................
PESEL:
zwaną/ym dalej "Uczestnikiem projektu".
§1
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie wsparcia Uczestnikowi projektu przez Realizatora projektu,
poprzez zapewnienie opieki nad dzieckiem powyżej 20 tygodnia życia, nie dłużej jednak niż
do końca roku szkolnego, w którym dziecko/dzieci ukończy 3 rok życia w terminie od 1.09.2020
r. do 31.08.2021 r. w Żłobku przy:
o ul. Cynowej 9, 70-722 Szczecin
o ul. Z. Nałkowskiej 7, 70-785 Szczecin.
2. Uczestnik projektu oświadcza, że jest rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w wieku od 20
tygodnia do 3 roku życia i pozostaje poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad
dzieckiem, tj.
Imię i nazwisko dziecka ……………………………. …………………………………………..
PESEL dziecka ……………………………………………… …………………………………..
Imię i nazwisko dziecka ……………………………. …………………………………………..
PESEL dziecka ……………………………………………… …………………………………..
3. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Formularz danych Uczestnika projektu oraz deklaracja
udziału w projekcie oraz aktualne dokumenty potwierdzające status Uczestnika projektu na
rynku pracy, o których mowa w §3 ust. 2 pkt Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Promyczki
na prawobrzeżu Szczecina”.
4. Uczestnik projektu potwierdza czytelnym podpisem prawdziwość i aktualność swoich danych
osobowych, jak i złożonych dokumentów oraz oświadczeń, będących warunkiem jego udziału
w projekcie.
Projekt „Promyczki na prawobrzeżu Szczecina” nr: RPZP.06.06.00-32-K038/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską,
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3.

5. Uczestnik projektu deklaruje przystąpienie do projektu oraz zobowiązuje się do podjęcia
wszelkich starań na rzecz powrotu do pracy lub podjęcia pracy.
6. W terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie Uczestnik projektu złoży
Realizatorowi projektu Oświadczenie o statusie uczestnika w chwili zakończenia udziału w
projekcie (wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu).
7. Uczestnik projektu ma obowiązek niezwłocznego informowania Realizatora projektu o
wszelkich zmianach statusu na rynku pracy oraz wszelkich zmianach, mających wpływ na udział
w projekcie, pod rygorem zwrotu całości pobranych refundacji wraz z ustawowymi odsetkami.
8. Uczestnik projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie
„Promyczki na prawobrzeżu Szczecina”, akceptuje go i zobowiązuje się do jego stosowania
wraz ze wszelkimi zmianami. W przypadku sprzeczności zapisów Umowy udziału w projekcie z
Regulaminem uczestnictwa w projekcie w pierwszej kolejności zastosowanie mają zapisy ww.
Regulaminu.
9. W przypadku utraty zatrudnienia w trakcie uczestnictwa w projekcie, Uczestnik projektu
zobowiązuje się do poszukiwania nowej pracy. Pozostawanie bez zatrudnienia w okresie
dłuższym niż 3 miesiąc, powoduje, że niniejsza Umowa zostaje rozwiązana, a Uczestnik
projektu traci prawo do opieki nad dzieckiem.
10. Uczestnik projektu zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Realizatora projektu o
wszelkich zdarzeniach mających wpływ na jego udział w projekcie. Każde zdarzenie będzie
rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem uzasadnionych obiektywnie okoliczności.
11. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników
w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Promyczki na
prawobrzeżu Szczecina”. W zaistniałej sytuacji, Realizator projektu może zażądać zwrotu
kosztów poniesionych w związku z wsparciem udzielonym Uczestnikowi projektu.
12. Udział w projekcie wiąże się z odpłatnością w wysokości 112 zł za każdy miesiąc pobytu dziecka
w Żłobku, płatne do 10 każdego miesiąca za dany miesiąc na konto bankowe Realizatora
projektu nr: 68 1240 39271111 0010 77 99 6328. Tytuł wpłaty: Promyczki, Imię i nazwisko oraz
miesiąc, którego dotyczy wpłata.
§2
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu
uczestnictwa w projekcie „Promyczki na prawobrzeżu Szczecina” oraz przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
§3
1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej Umowy strony będą starały się rozwiązać
polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd właściwy dla siedziby Realizatora
projektu.
§4
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Realizator projektu

Czytelny podpis Uczestnika projektu
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