UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE -UCZEŃ
Zawarta w Przasnyszu w dniu ………………….. pomiędzy:
Liderem Projektu - Miastem Przasnysz, z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 2 w Przasnyszu (06-300),
posługującą się nadanej jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 7611525385 oraz numerem REGON
550667876, reprezentowanym przez Pana Łukasza Chrostowskiego – Burmistrza
Realizatorem Projektu:
– Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu z
siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 4 posługującą się nadanej jej Numerem Identyfikacji Podatkowej
7611463431 oraz numerem REGON 000641035, reprezentowana przez Pana Arkadiusza Siejka – Dyrektora
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 1
posługującą się nadanej jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 77611424017 oraz numerem REGON
000694698, reprezentowana przez Panią Hannę Tomaszewską – Dyrektora
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Przasnyszu z siedzibą przy ul. Orlina 48 posługującą się nadanej jej Numerem
Identyfikacji Podatkowej 7611560559 oraz numerem REGON 368024432, reprezentowana przez Pana
Grzegorza Grabowskiego. – Dyrektora
realizujących projekt: "Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół podstawowych w Przasnyszu”
w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
zwanym w dalszej części umowy „Projektodawcą”
a
rodzicem/opiekunem prawnymi:
……………………………..……………………………………………… zamieszkałym w……………………………………………………………..
przy ul. …………………………………...…………………………………………..………, nr PESEL: ……………………………………………….,
zwanym w dalszej części umowy „Rodzicem/Opiekunem prawnym”,
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL………………………………………………………………
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Dzieckiem/Uczestnikiem Projektu”

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika Projektu – dziecka w projekcie pt. "Rozwój kluczowych
kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu" realizowanego przez Miasto Przasnysz w ramach
Działania: Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu ; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPMA.10.01.01-14-b605/18 –Mazowiecki Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020.
1.
Umowa ma na celu ustalenie zasad korzystania przez dziecko ze świadczeń oferowanych w ramach
projektu "Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu”
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2.
Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisana na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do
zakończenia projektu tj. 28 lutego 2021 roku.

1.
2.

3.

1.
2.
3.

4.

§2
Lider i Realizatorzy realizuje projekt w okresie od 1 września 2019r. do 28 lutego 20121 roku.
Dziecko ma prawo korzystać z wybranych form wsparcia przewidzianych w projekcie, tj.:
 Zajęcia dodatkowe dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w spełnianiu
wymagań edukacyjnych:
- umiejętności matematyczne;
- umiejętności przyrodnicze;
- umiejętności z jęz. obcego
 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi:
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
- zajęcia logopedyczne;
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne;
- zajęcia terapeutyczne
 Warsztaty dydaktyczne dla uczniów, rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności
uniwersalne:
- „Giganci programowania”’
- „Tropiciele przyrody”;
- „Archimedes w sieci”;
- „J. obcy to dla mnie łatwizna”
 Projekty edukacyjne z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
Wybór form wsparcia odbywa się na podstawie przeprowadzonej rekrutacji i listy rankingowej.
Zakres oferowanego wparcia opisano w Regulaminie Projektu.
§3
Rodzic/opiekun prawny oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Projektu
Rodzic/opiekun
prawny
oświadcza,
że
dziecko
spełnia
warunki
uczestnictwa
w Projekcie.
Rodzic jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, za składanie
nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których Uczestnik Projektu został zakwalifikowany do
udziału w Projekcie.
Rodzic zobowiązuje się do:
 regularnego i punktualnego uczestnictwa dziecka we wszystkich przeznaczonych dla niego
formach wsparcia;
 pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka;
 wypełniania ankiet ewaluacyjnych, opinii, testów wiedzy oraz wszelkich dokumentów
niezbędnych w procesie realizacji Projektu;
 udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom
zaangażowanym we wdrażanie Działania 10.1.1 Edukacja ogólna;
 pisemnego usprawiedliwienia rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

§4
1. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Lidera i Parterów, związane z realizacją Projektu, określone
są w Regulaminie Projektu.
2. Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do zakończenia projektu tj. 28
lutego 2021 roku.
3. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez
złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień rezygnacji przyjmuje się datę
otrzymania oświadczenia przez Lidera.
4. Lider zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku
naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
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§6

1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy jest prawo
3.
4.

5.
6.

polskie.
Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy jest po stronie sądów
polskich.
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.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy
wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Lidera.
Wszelką korespondencję dotyczącą projektu należy kierować na adres Biura Projektu:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu
Ul. Jana Kilińskiego 1
Przasnysz 06-300

§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………….
podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

……………………………………………………
podpis Dyrektora Szkoły
do której uczęszcza dziecko (Uczestnik Projektu)
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Oświadczenie uczestnika Projektu
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych
w Przasnyszu” nr RPMA.10.01.01-14-b605/18, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest:
1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;
2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny
wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży
3/5, 00-507 Warszawa.
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2
lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – dane osobowe sa niezbędne dla
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na
podstawie:
1) W odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego na
lata 2014-2020:
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018r. poz.
1431, z późn. zm.);
2) W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych;
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303 z dnia 17 grudnia
2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020;
d) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września
2014r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
3. Moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Rozwój kluczowych
kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu” nr RPMA.10.01.01-14-b605/18, w
szczególności potwierdzenia kwalifikalności wydatków, udzielania wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej- Mazowiecka
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Beneficjentowi realizującemu Projekt – Miasto Przasnysz
ul. Jana Kilińskiego 2 (06-300 Przasnysz) oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w
realizacji Projektu:
 Project Hub sp. z oo ul. Trzcianecka 3e (60-434 Poznań);
 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w
Przasnyszu ul. Żwirki i Wigury 4 (06-300 Przasnysz);
 Szkoła Podstawowa nr 2im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu ul. Jana Kilińskiego 1 (06-300
Przasnysz);
 Szkoła Podstawowa nr 3 w Przasnyszu ul. Orlika 48 (06-300 Przasnysz).
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na
zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyty w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020;
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
6. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku
pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia
kompetencji;
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w sprawie
indywidualnej
9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej : iod@mazovia.pl.
11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
12. Mam prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia, przetwarzania
oraz usunięcia.

…………………………………
Miejscowość i data

…..……………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Projektu
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