UMOWA UCZESTNICTWA NR .../09/2018
zawarta w dniu ……………….r.

pomiędzy:
Centrum Edukacji Sigma Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 3, 33-100 Tarnów, zarejestrowaną pod numerem
NIP: 873-325-22-33 reprezentowaną przez: Tomasz Janus – Członek Zarządu, zwanym w dalszej treści
umowy „Organizatorem”,
a …………………………………………….., zamieszkała/-y …………………………………………………………………….,
legitymująca się dowodem osobistym nr: ……………………………………………, PESEL: ………………………………..,
zwaną w dalszej treści umowy „Uczestnikiem Projektu”.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika Projektu w projekcie pt. „Nowy Pracownik
Białej Gospodarki” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020, od 01.09.2018 do 31.12.2019 na podstawie umowy o dofinansowanie
projektu nr RPMP.08.02.00-12-0141/18 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Udział
w każdym z etapów projektu jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

§2
1. Organizator realizuje projekt „Nowy Pracownik Białej Gospodarki” dofinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy nr
RPMP.08.02.00-12-0141/18, zawartej z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Krakowie.
2. W ramach Projektu Organizator zapewnia wsparcie w ramach następującej ścieżki, a Uczestnicy
Projektu są zobowiązani do przystąpienia do wsparcia zaplanowanego zgodnie z diagnozą i IPD:
a) Doradztwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania (4h/uczestnika),
b) Poradnictwo psychologiczne – Indywidualne pośrednictwo pracy o charakterze ciągłym dla 30
osób, średnio 4 h/uczestnika.
c) Pośrednictwo pracy – Indywidualne dla każdego Uczestnika projektu, średnio 6h/ osobę.
d) Warsztaty aktywizacji zawodowej „Spadochron” – warsztaty aktywizacji zawodowej prowadzone
w 6 grupach, średnio 10 osobowych, po 24 godzin dla każdej grupy.
e) Szkolenia dla 40 osób.
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f) Staże zawodowe dla 50 osób.
g) Dodatek relokacyjny dla 2 osób
e) Doradztwo w zakresie opieki nad osobą zależną dla 10 osób.

3. W przypadku zmiany statusu Uczestnika Projektu w trakcie trwania szkolenia, Uczestnik Projektu
zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie, w terminie do 3 dni
roboczych od dnia wystąpienia zmiany statusu. Wraz ze zmianą statusu Uczestnika Projektu zmianie
ulega również rodzaj przysługującego świadczenia szkoleniowego, którego wysokość wyliczana jest
proporcjonalnie.
4. Podstawę do ustalenia wysokości stypendium szkoleniowego stanowią lista obecności
podpisywana przez Uczestnika Projektu.
5. W przypadku wystąpienia niezdolności do uczestnictwa w szkoleniu z powodu choroby lub pobytu
w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, Uczestnik Projektu powinien przedstawić odpowiednie
zaświadczenie lekarskie w terminie 7 dni od daty ustania niezdolności;
6. Stypendium szkoleniowe nie przysługuje Uczestnikowi Projektu za czas przebywania na zwolnieniu
lekarskim, a także za czas nieobecności nieudokumentowanej stosownym zaświadczeniem lekarskim.
10. Wypłata stypendium dokonana będzie przelewem bankowym na wskazany przez Uczestnika
Projektu w oświadczeniu numer konta bankowego.
§3
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Projektodawcy, związane z realizacją Projektu, określone
są w regulaminie Projektu.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do zakończenia projektu tj.
do 31 grudnia 2019 roku.
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień
rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy podstawowej w
przypadku naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie (tj. z przyczyn zależnych od
Uczestnika Projektu) Uczestnik Projektu może zostać wezwany w trybie natychmiastowym do zwrotu
100% wartości zajęć, w których wziął udział.

§5
1. Ogólne informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz późniejszej realizacji szkoleń będą zamieszczone
i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.sigma.org.pl
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2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem projektu oraz Umową uczestnictwa i będzie
stosował się do zawartych tam postanowień.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników szkolenia
w przypadku naruszenia przez niego niniejszej Umowy.
§6
1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
jest prawo polskie.
3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie
sądów polskich.
4. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o
każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku
korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sprawy wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Organizatora.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………………………………………..
Data i podpis Organizatora

…………………………………………………………….
Data i podpis Uczestnika
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