Wzór umowy uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie
pn. „Partycypacja wiejska: Międzypokoleniowe Rady Wsi
na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowo-przyrodniczego”
zawarta dniu ………………………………… 2019 r. w Manasterzu pomiędzy:
Fundacją „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu 203, poczta: 37-230 Kańczuga, woj. podkarpackie, KRS:
0000411187; NIP: 794-181-89-37; REGON: 180817684, reprezentowaną przez: …………………………………………………….
Wiceprezes/Prezesa Zarządu Fundacji, zwaną/-ego dalej Realizatorem projektu lub Stroną.
a
……………………………..……………………….……………….
imię nazwisko Uczestnika projektu

zamieszkałą/ym: .........................................................................................................., nr PESEL ……..................................,
urodzonym dnia .......................................................... w …………………………………………………………………….………………………….
reprezentowanym przez rodzica/opiekuna prawnego* ......................................................................................................
zwaną/ym dalej Uczestnikiem projektu lub Stroną.
§1
Zakres/ cel Umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, w związku z realizacją
projektu „Partycypacja wiejska: Międzypokoleniowe Rady Wsi na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa
historycznego i kulturowo-przyrodniczego”, który został dofinansowany przez Narodowy Instytutu Wolności
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (dalej: Projekt).
2. Umowa niniejsza określa zasady uczestnictwa w Projekcie pomiędzy Stronami od dnia zawarcia umowy do 30
listopada 2020 r.
3. Wszelkie zapisy i uregulowania ogólne, zawarte w niniejszej Umowie, mają swoje bezpośrednie odniesienie
do Regulaminu uczestnictwa w projekcie (stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej umowy) i należy je rozumieć
zgodnie z ww. Regulaminem.
4. Udział w Projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy
oraz z Regulaminu uczestnictwa w projekcie (dalej: Regulaminu).
§2
Oświadczenia Uczestnika projektu
1. Uczestnik projektu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz oświadcza, że spełnia warunki uczestnictwa
określone Projekcie.
2. Uczestnik projektu oświadcza, że wszystkie jego dane, zawarte w dokumentacji przedłożonej w trakcie rekrutacji,
są aktualne, a w przypadku ich zmiany, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, niezwłocznie powiadomi o tym
Realizatora projektu.
3. Uczestnik projektu oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia udział w Projekcie.
§3
Prawa i obowiązki stron
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do respektowania zawartych w Umowie i Regulaminie postanowień,
w szczególności do zapisów w § 7, ust. 2.
2. Realizator projektu zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi projektu udziału w Projekcie na zasadach
opisanych w Regulaminie, a przede wszystkim:
a. zajęć opisanych w § 3, ust. 6 oraz realizacji zajęć zgodnie z zasadami opisanymi w § 3, ust. 1-5 i 7-9,
b. dojazdu na zajęcia z miejsca zbiórki zgodnie z zasadami w § 7, ust. 3-4,

c. nieodpłatnych materiałów, książek i nagród oraz bezpłatnego uczestnictwa w Projekcie zgodnie z zapisami § 7,
ust. 5.
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§4
Rozwiązanie Umowy
Uczestnik projektu może rozwiązać umowę uczestnictwa w Projekcie lub zostać wykluczony z uczestnictwa
w Projekcie na podstawie zapisów w Regulaminie w § 8 i § 9.
Realizator projektu zastrzega sobie możliwość zrealizowania tylko części z planowanych działań, skrócenia
lub wcześniejszego zakończenia realizacji Projektu na podstawie zapisów w Regulaminie w § 11, ust. 2 c, a także
rozwiązania umowy z Uczestnikiem projektu przed jej wygaśnięciem bez podania wyraźnej przyczyny.

§5
Monitoring i kontrola
Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji na zasadach opisanych w Regulaminie w § 10.
§6
Przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku
Uczestnik projektu wyraża zgodę na:
a. fotografowane i/lub filmowane swojego wizerunku podczas zajęć, zgodnie z zapisami Regulaminu w § 11, ust.
1 oraz § 12, ust. 1, a także na podstawie złożonej Zgody uczestnika projektu na rozpowszechnianie swojego
wizerunku w celach promocyjnych Projektu (stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy),
b. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych
osobowych (stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy) oraz na podstawie udzielonych zgód w Formularzu
zgłoszeniowym na etapie prowadzonej rekrutacji (stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy).
§7
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§8
Postanowienia końcowe
Podpisując Umowę strony zobowiązują się do przestrzegania i stosowania jej postanowień, łącznie z Regulaminem.
Ostateczna interpretacja zapisów Umowy i Regulaminu należy do Realizatora projektu.
Kwestie nieuregulowane niniejszą Umową rozstrzygane są w oparciu o zapisy Regulaminu oraz Kodeksu cywilnego.
Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy.
W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu sprawę powierza się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Realizatora projektu.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną całość.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.......................................................
data

.......................................................
Realizator projektu

................................................................
Czytelny podpis Uczestnika projektu

................................................................
Czytelny podpis rodzica Uczestnika projektu*

* - w przypadku osoby niepełnoletniej - podpis rodzica/opiekuna.

Załączniki:
1. Zgoda uczestnika projektu na rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych Projektu.
2. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych (tożsama z zaakceptowaną na etapie
prowadzonej rekrutacji).
3. Formularz zgłoszeniowy (złożony na etapie prowadzonej rekrutacji).
4. Regulamin uczestnictwa w projekcie z dnia …………………………………. (tożsamy z zaakceptowanym na etapie
prowadzonej rekrutacji).

