UMOWA UCZESTNICTWA
zawarta w dniu …............................ w Obornikach,
pomiędzy
Panią/Panem …......................................................................................................................................................................
zamieszkałą/zamieszkałym …................................................................................................................................................
legitymującą się/legitymującym się dowodem osobistym …...................................................................................................
zwaną/zwanym dalej Uczestnikiem
a
firmą Grupa Pro Alegria Alicja Lisek
z siedzibą przy ul. Obrzyckiej 76, 64-600 Oborniki,
NIP 7661868638, REGON: 301163723
zwaną dalej Organizatorem
zwane wspólnie Stronami.
§1 Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w Poznańskiej Szkole Terapii Dzieci i Młodzieży - kursie umiejętności
zawodowych podnoszącym kwalifikacje pedagogiczne i terapeutyczne, zwanym dalej Projektem,
organizowanym przez firmę Grupa Pro Alegria Alicja Lisek.

2.

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie określa Regulamin Projektu, stanowiący integralną część niniejszej
Umowy.

3.

Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do respektowania
zawartych w nim postanowień. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że spełnia warunki uczestnictwa
w Projekcie, określone w Regulaminie.

4.

Uczestnik Projektu potwierdza, że wszystkie jego dane zawarte w dokumentacji rekrutacyjnej są prawdziwe
i aktualne. W przypadku ich zmiany Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Organizatora.

§2 Prawa i obowiązki Uczestnika
1.

Uczestnik Projektu zobowiązuje się:
- uczestniczyć w Projekcie w wymiarze minimum 80% godzin szkoleniowych,
- potwierdzać swoje Uczestnictwo każdorazowo na listach obecności,
- niezwłocznie poinformować Organizatora o nieobecności w danym dniu szkoleniowym,
- brać udział w szkoleniach w sposób aktywny i zaangażowany,
- wypełniać ankiety ewaluacyjne i stosować inne wskazane przez Organizatora narzędzia mające badać
przebieg projektu,
- zapoznawać się na bieżąco z aktualnymi wersjami Regulaminu dostępnymi na stronie Projektu oraz
przestrzegania jego aktualnych wersji,
- w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie uiścić karę umowną w wysokości równej wartości Projektu,
obniżonej o kwotę dotychczas wpłaconą akonto uczestnictwa w Projekcie.

2.

W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator zakłada
możliwość odstąpienia od wymogu uiszczenia kary umownej, jednak wyłącznie na wniosek Uczestnika,
złożony przed upływem 14 dni od daty rezygnacji.

3.

Uczestnikowi Projektu przysługują bezpłatne pomoce i materiały szkoleniowe, dostęp do zaplecza
dydaktycznego oraz biblioteczki.

4.

Uczestnikowi Projektu przysługuje bezpłatny catering w czasie trwania szkoleń.

5.

Uczestnikowi Projektu, który spełni warunki uczestnictwa przysługuje zaświadczenie potwierdzające zdobyte
w trakcie szkoleń kwalifikacje, jak również indywidualny program praktyk, realizowany w jeden z placówek
edukacyjnych prowadzonych przez Organizatora.

§3 Prawa i obowiązki Organizatora
1.

Organizator zobowiązuje się:
- przeprowadzić Projekt zgodnie
na stronie internetowej Projektu,

z

harmonogramem

i

programem

Projektu,

zamieszczonymi

- zapewnić wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, gwarantującą najwyższą jakość i prawidłowy przebieg
realizowanych w ramach Projektu szkoleń,
- zapewnić wszelkie pomoce i materiały szkoleniowe, potrzebne dla realizacji Projektu, dostęp do zaplecza
dydaktycznego oraz biblioteczki,
- zapewnić catering w formie przerw kawowych w trakcie poszczególnych szkoleń,
- wydać Uczestnikom Projektu, którzy spełnią formalne warunki udziału w Projekcie, zaświadczenie
potwierdzające zdobytą w trakcie szkoleń wiedzę i umiejętności oraz stworzyć warunki do realizacji
indywidualnego programu praktyk.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania realizacji Projektu w przypadku nieuzbierania się wymaganej
ilości Uczestników tj. minimum 15 osób. Tym samym zobowiązuje się do uprzedzenia Uczestników
o zaistniałych zmianach. W takiej sytuacji wszelkie koszty poniesione przez Uczestników zostaną zwrócone.

3.

Organizator ma prawo do przeprowadzenia badań ankietowych, mających na celu ewaluację Projektu.

§4 Przepisy końcowe
1.

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania i wygasa z dniem zakończenia udziału Uczestnika
w Projekcie.

2.

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

3.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Regulaminu,
stanowiącego integralną część Umowy, oraz przepisy kodeksu cywilnego.

4.

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozwiązać
polubownie, a w przypadku braku dojścia do porozumienia w terminie 30 dni od zaistnienia sporu poddać
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.

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

Akceptuję warunki niniejszej Umowy:

…...........................................................
(podpis Organizatora)

….......................................................
(podpis Uczestnika)

