UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„PRZEDSZKOLE PRZYZAKŁADOWE TWOJA NIANIA dla koszalińskich firm Słupskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej z obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru
Funkcjonalnego” nr RPZP.08.04.00-32-K013/16
Zawarta w dniu ……………..…20…..r. , w Koszalinie, pomiędzy:
TWOJA NIANIA Kamila Chabowska, ul. Piaskowa 10/1, 83-110 Tczew (siedziba), NIP 5931782987,
Regon 191673908, reprezentowanym przez:
Kamilą Chabowską – Właścicielem
zwanym dalej „Organizatorem Projektu” a
............................................................................................................................................................
Zamieszkałą/ym pod adresem:............................................................................................................
PESEL............................................
zwaną/ym dalej „Rodzicem/opiekunem dziecka- uczestnika projektu”
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy i uczestnictwa stron umowy w
projekcie „PRZEDSZKOLE PRZYZAKŁADOWE TWOJA NIANIA dla koszalińskich firm Słupskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej z obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru
Funkcjonalnego” nr RPZP.08.04.00-32-K013/16 realizowanym w okresie 01.06.2017r.- 31.08.2018r.
w ramach Działania 8.4 „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek
prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym,
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-KołobrzeskoBiałogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
Zapewnienie opieki nad dzieckiem w przedszkolu będzie odbywało się zgodnie z zapisami
Regulaminu projektu. Podpisując niniejszą Umowę Uczestnik Projektu potwierdza, iż zapoznał się z
Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wyraża zgodę na zapewnienie opieki nad
jego dzieckiem na warunkach opisanych w wymienionych dokumentach.
§3
Rodzic/opiekun dziecka - uczestnika projektu podpisując niniejszą umowę oświadcza, że został
poinformowany przez Beneficjenta projektu, iż projekt „PRZEDSZKOLE PRZYZAKŁADOWE
TWOJA NIANIA dla koszalińskich firm Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z obszaru
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” nr RPZP.08.04.00-32-

K013/16 jest realizowany w ramach Działania 8.4 „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz
wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w
kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§4
Na mocy niniejszej umowy Organizator Projektu zobowiązuje się do:
a) rzetelnego zorganizowania i przeprowadzenia zajęć w ramach projektu,
b) zapewnienia możliwości odbycia indywidualnych konsultacji z nauczycielami wychowania
przedszkolnego dotyczących postępów edukacyjnych dziecka,
c) zapewnienia realizacji dodatkowych zajęć zgodnych z założeniami projektu (zorganizowana
zostanie dodatkowa rekrutacja na te zajęcia),
d) przestrzegania polityk i zasad wspólnotowych szczególnie polityki równych szans i
niedyskryminacji oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju.

§5
Na mocy niniejszej umowy Rodzic/opiekun dziecka- uczestnika projektu zobowiązuje się do:
a) regularnego i aktywnego uczestnictwa w projekcie na zasadach w nim określonych,
b) przestrzegania zapisów regulaminu projektu,
c) wypełniania ankiet, formularzy, deklaracji oraz list dostarczanych przez Organizatora
projektu przez cały okres trwania Projektu oraz dostarczania wskazanych przez Organizatora
projektu dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu,
d) poddawania się monitoringowi służącemu kontroli realizacji projektu oraz jego ewaluacji,
e) zgłoszenia uczestnictwa dziecka i dbałość o jego frekwencję w wybranych zajęciach
dodatkowych realizowanych przez Organizatora Projektu w ramach projektu zwiększających
szanse edukacyjne dziecka, o których mowa w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie.
§6
1. Rodzic/opiekun dziecka - uczestnika projektu, podpisując niniejszą umowę, oświadcza, że

wszystkie dane i dokumenty złożone w procesie rekrutacji są aktualne oraz, że zobowiązuje się
do bezzwłocznego informowania Organizatora projektu o każdej zmianie mającej wpływ na
zapisy w dokumentach.
2. Rodzic/opiekun dziecka - uczestnika projektu, podpisując niniejszą umowę, oświadcza, że dane
zawarte w złożonym formularzu rekrutacyjnym do udziału w Projekcie są zgodne z prawdą i nie
uległy zmianie.
3. Rodzic/opiekun dziecka - uczestnika projektu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie,

przekazywanie swoich danych osobowych zgodnie z podpisanym w procesie rekrutacji
oświadczeniem.
4. Rodzic/opiekun dziecka - uczestnika projektu oświadcza, iż zna cel gromadzenia danych, został
poinformowany o prawie wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.
§7
Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej.
Oświadczenie woli należy złożyć w Przedszkolu TWOJA NIANIA przy ulicy Słowiańskiej 3 w
Koszalinie.
§8
1.

Rodzic/opiekun dziecka w okresie bieżącej działalności przedszkola tj. 01.09.2017 do 31.08.2018
jest zobowiązany do wniesienia opłat miesięcznych w wysokości 220,50 zł (słownie: dwieście
dwadzieścia złotych 50/100 groszy). Całość opłat przeznaczona będzie na pokrycie wkładu
własnego do projektu pn. „PRZEDSZKOLE PRZYZAKŁADOWE TWOJA NIANIA dla
koszalińskich firm Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z obszaru KoszalińskoKołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” nr RPZP.08.04.00-32-K013/16 i nie
stanowi dochodu projektu i beneficjenta.
2. Wysokość miesięcznych rat pozostaje do uzgodnienia stron i może ulegać zmianie w trakcie
obowiązywania umowy zgodnie z ustaleniami stron.
3. Po okresie realizacji projektu wysokość opłat może ulec zmianie.
§9
1. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy, Strony będą
dążyły do uzyskania konsensusu, a w przypadku braku jego uzyskania, będą one poddane
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora projektu.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
5. Rodzic/opiekun dziecka - uczestnika projektu, podpisując niniejszą umowę, oświadcza, iż został
uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233§ 1 Kodeksu karnego.
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Rodzic/Opiekun dziecka- Uczestnika projektu
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Organizator Projektu
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Jako czytelny podpis rozumiany jest wyraźny podpis pełnym imieniem i nazwiskiem

