
 
UMOWA NR …………. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

  

  

Dnia …………… w ……………….. pomiędzy: 

……………………………………………………….., reprezentowaną przez: ,  

zwanym w dalszej części umowy „Beneficjentem”. 

a 

  Panem/Panią …………………….…………………………………………………………….  

zamieszkałym/łą w …………….………………………………………………........................  

legitymującym/ą się dowodem osobistym ……………...........…………………………………  

                                                                                       (seria i numer dokumentu)  

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

 

zwanym/ną dalej Uczestnikiem Projektu.  

  

§ 1. 

1. Projekt pt. „Nawigatorzy wiedzy” realizowany przez Akademię Marynarki Wojennej im. 

Bohaterów Westerplatte w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

  

 

§ 2. 

1. Projekt jest realizowany w okresie od ………………. r. do ………………………….. r.  

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

3. Uczestnik Projektu bierze udział w I edycji (01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.). 

§ 3. 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z aktualną wersją Regulaminu projektu dostępną na 

stronie internetowej www.abk.amw.gdynia.pl, zapoznał się z brzmieniem niniejszej Umowy i 

składając podpis pod Umową akceptuje warunki Umowy i Regulaminu rekrutacji i udziału w 

projekcie oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.  



 
2. Podpisanie niniejszej Umowy przez Uczestnika Projektu oznacza rozpoczęcie udziału  

w Projekcie.  

3. Uczestnik Projektu oświadcza, że:  

1) wyraża wolę uczestniczenia w Projekcie,  

2) spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie wskazane  

    w Regulaminie projektu, o którym mowa w § 3, ust. 1.  

4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:  

I. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w poniższych zadaniach:  

 

a) badanie kompetencji rozwijanych w projekcie (na początku i końcu projektu),  

b) warsztaty komunikacyjne: 

 Autoprezentacja i kreowanie wizerunku (6 dni x 7h) 

 Jak grochem o ścianę. Przełam schemat błędów w komunikacji (6 dni x 7h) 

 Problem? Nie, dziękuje (6 dni x 7h) 

 Senior ponad stresem! (6 dni x 7h) 

 Life-coaching, (6 dni x 7h) 

 Tolerancja nie jest nam obca. Dialog możliwy jest z każdym! (6 dni x 7h) 

 Trening twórczego myślenia (6 dni x 7h) 

 Jestem potrzebny! Wolontariuszem być. (6 dni x 7h) 

 Senior na czasie - umiejętność korzystania z nowych mediów (6 dni x 7h) 

 Mnie nie nabierzesz! (6 dni x 7h) 

 Uczę się z życia i własnej biografii. (3 dni x 7h) 

c) szkolenia wyjazdowe: 

 Pamiętam !! Sposoby poprawy pamięci. (3 dni x 7h) 

 Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej. (3 dni x 7h) 

 

II. potwierdzania swojego uczestnictwa w zadaniach przewidzianych dla Uczestnika Projektu na 

listach obecności,  

III. pisemnego usprawiedliwiania swojej nieobecności,  

IV. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych oraz udzielenia wywiadu 

monitorującego realizację i efekty działania Projektu, w trakcie trwania Projektu, jak  

i po jego zakończeniu, 

V. natychmiastowego, pisemnego informowania Beneficjenta o zmianie jakichkolwiek   danych 

osobowych oraz o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy         

 udział w Projekcie,  

VI. udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom  



 
zaangażowanym we wdrażanie Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, 

VII. w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie zgłoszenia tego faktu    

 Beneficjentowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  

VIII. zapoznawania się na bieżąco z aktualnymi wersjami Regulaminu projektu dostępnymi na 

stronie www.wnhis.amw.gdynia.pl oraz przestrzeganie jego aktualnych wersji. 

 

§ 4. 

Beneficjent zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia zaplecza lokalowego i technicznego niezbędnego do realizacji usług w ramach 

realizacji Projektu „Nawigatorzy wiedzy”,  

2) zapewnienia catering (przerwa kawowa, obiad)  w trakcie zajęć w ramach realizacji Projektu 

„Nawigatorzy wiedzy”, 

3) zapewnienia specjalistów udzielających usług w ramach Projektu Działania 3.1 Kompetencje 

w szkolnictwie wyższym oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadań 

przewidzianych dla Uczestnika Projektu.  

4) zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz Uczestnika Projektu następujących zadań:  

a) badanie kompetencji rozwijanych w projekcie (na początku i końcu projektu),  

b) warsztaty komunikacyjne: 

 Autoprezentacja i kreowanie wizerunku (6 dni x 7h) 

 Jak grochem o ścianę. Przełam schemat błędów w komunikacji (6 dni x 7h) 

 Problem? Nie, dziękuje (6 dni x 7h) 

 Senior ponad stresem! (6 dni x 7h) 

 Life-coaching, (6 dni x 7h) 

 Tolerancja nie jest nam obca. Dialog możliwy jest z każdym! (6 dni x 7h) 

 Trening twórczego myślenia (6 dni x 7h) 

 Jestem potrzebny! Wolontariuszem być. (6 dni x 7h) 

 Senior na czasie - umiejętność korzystania z nowych mediów (6 dni x 7h) 

 Mnie nie nabierzesz! (6 dni x 7h) 

 Uczę się z życia i własnej biografii. (3 dni x 7h) 

d) szkolenia wyjazdowe: 

 Pamiętam !! Sposoby poprawy pamięci. (3 dni x 7h) 

 Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej. (3 dni x 7h) 

 

§ 5. 



 
Harmonogram wszystkich działań projektowych, o których mowa w § 4 pkt. 4 będzie dostępny w 

Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.abk.amw.gdynia.pl.  

  

§ 6. 

Uczestnik Projektu ma prawo do:  

1) otrzymania materiałów szkoleniowych, w przypadku zadań, w których przewidziano takie 

materiały. 

§ 7. 

1. Beneficjent ma prawo wykreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu w przypadku 

określonym w Regulaminie projektu oraz w przypadku, gdy Uczestnik Projektu narusza prawo i 

postanowienia niniejszej Umowy.  

2. Wykreślenie bądź rezygnacja Uczestnika Projektu skutkuje skreśleniem z listy Uczestników oraz 

rozwiązaniem niniejszej Umowy ze skutkiem na dzień zawiadomienia Uczestnika Projektu o 

skreśleniu z listy Uczestników.  

3. Beneficjent nakłada na Uczestnika Projektu obowiązek zwrotu otrzymanych narzędzi, materiałów 

dydaktycznych i poniesionych kosztów. 

§ 8. 

Czas trwania uczestnictwa w Projekcie: od ...10.2018 r. do 30.09.2019 r. 

§ 9. 

1. Zmiany niniejszej Umowy wynikające ze zmiany Regulaminu projektu następują automatycznie z 

chwilą zmiany ww. Regulaminu i nie wymagają składania przez strony niniejszej Umowy oświadczeń 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenia oraz jakiekolwiek oświadczenia stron wynikające z 

ustaleń niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. 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.  

§ 10. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

§ 11. 

W zakresie niniejszej Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 



 
 

 

 

§ 12. 

W przypadku ewentualnych sporów w wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy, będą one 

rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania w terminie 30 dni od jego 

zaistnienia, będą one poddane rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

 

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

 Uczestnik Projektu                                                                                             Beneficjent 


