
 

 

 

 

C Z Ł O W I E K  –  N A J L E P S Z A  I N W E S T Y C J A  

Projekt „Wykorzystaj nową szansę!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

zawarta w ramach realizacji Projektu pn. „WYKORZYSTAJ NOWĄ SZANSĘ!” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniu 

…………………………………………… 2011 roku w Aleksandrowie Kujawskim pomiędzy: 

 

Salonem Fryzur i Urody ANGEL Monika Fandrich, ul. Lubicka 18, 87-100 Toruń 

reprezentowanym przez Panią Monikę Fandrich, zwanym dalej Beneficjentem, 

a 

Panią: ................................................................................................................................................................... 

imię i nazwisko 
 

zamieszkałą: .........................................................................................................................................................                          

adres zamieszkania 

posiadającą nr PESEL: ����������� 

zwaną dalej Uczestniczką Projektu. 

 

§ 1 
ZASADY OGÓLNE 

1. Przedmiotem Umowy jest udział Uczestniczki Projektu w: 

a. 90-godzinnym kursie wizażu i masażu, 

b. 8-godzinnych warsztatach motywacyjnych, 

c. 8-godzinnych warsztatach w zakresie możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 

d. 2-godzinnego indywidualnego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego 

w ramach Projektu pn. „Wykorzystaj nową szansę!” nr WND-POKL.06.03.00-04-238/10, realizowanego 

w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 

na obszarach wiejskich, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

2. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz w 15% ze środków budżetu państwa. 

§ 2 
PRAWA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTA PROJEKTU 

1. Beneficjent zobowiązuje się do zorganizowania bezpłatnego kursu i warsztatów w zakresie 

i wymiarze wskazanym w § 1, ust. 1 Umowy w okresie od 01 maja 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. 

2. Beneficjent zobowiązuje się do: 

- dostarczenia w ramach szkolenia niezbędnych materiałów szkoleniowych, 

- zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia do realizacji zajęć, 

- zapewnienia kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach i wiedzy, 

- zapewnienia poczęstunku dla Uczestniczek Projektu podczas zajęć. 

3. Beneficjent zobowiązuje się do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz warsztatów każdej 

Uczestniczce Projektu, pod warunkiem spełnienia przez Uczestniczkę Projektu warunków określonych 

w § 3 Umowy. 

4. Beneficjent ma prawo kontaktować się telefonicznie, drogą pocztową lub mailowo 

z Uczestniczką Projektu w sprawach związanych z organizacją i realizacją Projektu. 



 

 

 

 

C Z Ł O W I E K  –  N A J L E P S Z A  I N W E S T Y C J A  

Projekt „Wykorzystaj nową szansę!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

5. Beneficjent ma prawo zażądać od Uczestniczki Projektu zwrotu części kosztów realizacji Projektu 

przypadającego na jedną uczestniczkę maksymalnie do wysokości kwoty wskazanej we Wniosku 

o dofinansowanie projektu w budżecie projektu, w przypadku rażącego naruszenia przez nią postanowień 

niniejszej Umowy. 

6. Maksymalna kwota o której mowa w § 2, ust. 5 wynosi 2000,00 PLN. 

7. Beneficjent ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia w przypadku: 

a. rozwiązania Umowy o dofinansowanie realizacji projektu przez Instytucję Pośredniczącą 

2 stopnia, którą pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, 

b. rozwiązanie Umowy o dofinansowanie realizacji projektu na mocy porozumienia stron pomiędzy 

Beneficjentem a IP2, 

c. rażącego naruszenia przez Uczestniczkę Projektu postanowień Umowy lub działania 

na szkodę Beneficjenta. 

§ 3 
PRAWA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO 

1. Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w: 

a) 90-godzinnym kursie wizażu i masażu, 

b) 8-godzinnych warsztatach motywacyjnych, 

c) 8-godzinnych warsztatach w zakresie możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 

d) 2-godzinnym indywidualnym wsparciu z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Beneficjenta o rezygnacji 

z udziału w Projekcie w terminie nie krótszym niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia pierwszych zajęć. 

3. W przypadku niemożliwości uczestnictwa w zajęciach z powodu choroby bądź innej niezależnej od 

Uczestniczki Projektu sytuacji losowej zobowiązuje się ona dostarczyć zaświadczenie lekarskie lub inne 

usprawiedliwienie w ciągu 7 dni od daty nieobecności na zajęciach. 

4. Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do punktualnej obecności na zajęciach i podpisywania listy 

obecności. 

5. Uczestniczka Projektu ma obowiązek wypełniać ankiety związane z realizacją Projektu. 

6. Uczestniczka Projektu ma obowiązek składnia podpisów na dokumentach poświadczających korzystanie 

z wszelkich form wsparcia udzielanych jej w ramach Projektu. 

7. Uczestniczka Projektu ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem tygodniowego okresu 

wypowiedzenia w sytuacji rażącego naruszenia warunków Umowy przez Beneficjenta. 

8. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………… …………………………………………………… 

 (Beneficjent) (Uczestniczka Projektu) 


