PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

UMOWA O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE
„FUNDAMENT ROZWOJU”
Zawarta we Wrocławiu w dniu ……………………………….. roku pomiędzy:
American Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie 99-300 przy ul. Grunwaldzka 5, KRS: 0000267819, NIP 775 25 49 956, REGON
100281496, reprezentowaną przez: Tomasza Juńczyka - Pełnomocnika Spółki zwaną w dalszej treści umowy Projektodawcą.
a
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………................................. zamieszkałą/ym w
………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………...,
legitymującą/cym się dowodem osobistym nr ………………………………………………………………., zwaną/ym dalej
Uczestnikiem/Uczestniczką
o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika/Uczestniczki w projekcie: „Fundament sukcesu” (zwanego dalej w
treści umowy „Projektem”) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VIII
Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1.
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Instytucją Pośredniczącą – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu a Projektodawcą.
§2
1.
2.
3.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 września 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2011 roku.
Udział Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie jest bezpłatny.
§3

1.
2.

Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, iż zapoznał/a się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie i zobowiązuje się do
respektowania zawartych w nim postanowień oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określone.
Uczestnik/Uczestniczka jest świadomy/a odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, za składanie
nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie.
§4

1.

Uczestnik/Uczestniczka weźmie udział w szkoleniu:

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
które odbędzie się we Wrocławiu, ul. Wejherowska 34, Hotel ORBITA.
Czas trwania szkolenia wynosi: 16 godzin dydaktycznych, odbędzie się ono w terminie

3.

od ……………………………………………………………………………… do ………………………………………………..………………………………
Termin przeprowadzenia szkolenia określony w przedmiotowej umowie może ulec zmianie, o czym
Uczestnik/Uczestniczka zostanie niezwłocznie poinformowany/a.
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§5
Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki oraz Projektodawcy, związane z realizację Projektu, określone są w Regulaminie
uczestnictwa w Projekcie.
§6
1.
2.
3.
4.
5.

Umowa zostaje zawarta na czas określony, o którym mowa w § 4 pkt. 2.
Uczestnik/Uczestniczka jest uprawniony/a do rozwiązania niniejszej umowy przed zakończeniem szkolenia, na
warunkach określonych w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie, za wypowiedzeniem złożonym na piśmie.
Wypowiedzenie określone w pkt. 2 jest skuteczne od dnia doręczenia Uczestnikowi/Uczestniczce drogą listową, na adres
wskazany w niniejszej umowie, oświadczenia o wyrażeniu zgody przez Projektodawcę na rozwiązanie umowy.
Projektodawca może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem w sytuacji, gdy Uczestnik/Uczestniczka narusza
postanowienia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie.
Wypowiedzenie umowy jest skuteczne od dnia doręczenia Uczestnikowi/Uczestniczce drogą listową, na adres wskazany
w niniejszej umowie, oświadczenia o jej rozwiązaniu.

§7
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 ostatni adres listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
§8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu uczestnictwa w
Projekcie oraz odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Spory wynikłe ze stosunków objętych niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla
siedziby Projektodawcy.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Projektodawcy.
Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest prawo polskie.
Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie sądów polskich.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Uczestnik/Uczestniczka

Projektodawca

………………………………..

………………………
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