Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu
Nr projektu
Priorytet
Nr i nazwa Działania
Nr i nazwa Poddziałania

„YEStem kompetentny, znam angielski!”
WND-POKL.09.06.02-02-039/13
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.6 Upowszechnienie nauczania się dorosłych
9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i
znajomości języków obcych

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „YESTEM KOMPETENTNY, ZNAM ANGIELSKI”
NR……………………….
zawarta we Wrocławiu dnia ……………………….…………….. r. pomiędzy:
Katarzyną Bartoszek-Górską, ul. Sztabowa 76/13, 53-310 Wrocław, NIP: 912-163-56-76, REGON:
020586504;
reprezentowanym przez Koordynatora Projektu – Katarzynę Bartoszek-Górską, zwanym w dalszej części
niniejszej umowy Realizatorem Projektu,
a
Panią/ Panem: ………………………………………………………………………………………………………………….
zamieszkałą/ym w………………………………………………………………………………...........................................
legitymującym się dowodem osobistym seria ………………………………numer………………………………..
telefon kontaktowy: …………………………………………………..; e-mail: ……………………………………………
nr PESEL …………………………………………… zwaną/ym w dalszej części niniejszej umowy
Uczestnikiem Projektu.
§1
1. Umowa dotyczy udziału osoby, zwanej dalej „Uczestnikiem Projektu”, w szkoleniu z
języka angielskiego, zwanym dalej „Szkoleniem”.
2. Szkolenie realizowane jest w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX, Działanie 9.6, Podziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w
zakresie ICT i znajomości języków obcych”. Szkolenie współfinansowane jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Szkolenie będzie przeprowadzone przez Realizatora Projektu w wyznaczonym przez niego
miejscu i terminie, zgodnie z harmonogramem zajęć i będzie trwało 60 godzin
dydaktycznych.

§2

1.

2.

Uczestnik Projektu oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są aktualne.
Równocześnie Uczestnik Projektu zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować
Realizatora Projektu o każdej ich zmianie.
Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Rekrutacji do projektu
„YEStem kompetentny, znam angielski”, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się
przestrzegać zawartych w nim postanowień.

§3
Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
1.
obecności w co najmniej 80% godzin wszystkich zajęć objętych programem
szkolenia;
2.
podpisywania list obecności na zajęciach;
3.
wypełniania ankiet związanych z monitoringiem i ewaluacją Projektu przed, w
trakcie i na zakończenie szkolenia językowego;
4.
współpracy z lektorami prowadzącymi zajęcia oraz personelem Projektu;
5.
przystępowania w trakcie kursu do zaproponowanych przez lektorów form
weryfikacji zdobytej wiedzy;
6.
przystąpienia do wewnętrznego testu wiedzy na zakończenie szkolenia
językowego wg zasad i w terminach przewidzianych przez Realizatora Projektu;
7.
przystąpienia do egzaminu zewnętrznego po zakończeniu szkolenia językowego,
na pełnym poziomie kompetencji językowych (A, B lub C) w terminie i miejscu
wskazanym przez Realizatora Projektu. Ostateczną decyzję o przystąpieniu przez
Uczestnika Projektu do określonego poziomu egzaminu, podejmować będzie lektor;
8.
udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie
instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Poddziałania 9.6.2 POKL, w tym
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Wałbrzychu.
§4
1.

2.

W trakcie zajęć obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych substancji
odurzających. Palenie tytoniu jest możliwe tylko w czasie przerwy w miejscach do tego
wyznaczonych.
Uczestnik pokrywa wszelkie koszty związane z usunięciem wyrządzonych przez siebie
szkód i zniszczeń podczas trwania zajęć.
§5

Uczestnik Projektu jest uprawniony do otrzymania:
1.
2.
3.

podręczników i materiałów szkoleniowych;
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia językowego;
certyfikatu – w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu zewnętrznego.

§6

1.

2.

Realizator Projektu może rozwiązać Umowę z Uczestnikiem Projektu w sytuacji:
a) rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu przez Instytucję Wdrażającą;
b) w przypadku przekroczenia liczby 20% nieobecności przez Uczestnika Projektu;
c) rażącego działania Uczestnika Projektu na szkodę Realizatora projektu lub innych
Uczestników projektu.
Naruszenie przez Uczestnika projektu pkt. b i c upoważnia Realizatora Projektu do
domagania się od Uczestnika zwrotu całkowitych kosztów jego udziału w szkoleniu.

§7
1.

2.

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach
spowodowanych nieprzewidzianymi okolicznościami. Ostateczną decyzję o zasadności rezygnacji
z udziału w Projekcie podejmuje Koordynator Projektu.
W razie uznania, że rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie była nieuzasadniona lub Uczestnik
Projektu przekroczył dopuszczalny limit nieobecności, Realizator Projektu obciąży Uczestnika
Projektu całkowitymi kosztami jego uczestnictwa w Projekcie, tj. kwotą 709,91 PLN.

§8
1.
2.
3.
4.

5.

Wszelkie zmiany do Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Wszelkie roszczenia, wynikające z zawarcia niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie.
W przypadku braku porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd
właściwy dla Realizatora projektu.
Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
a.i.1.a.i.1.a.
Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa w
projekcie;
a.i.1.a.i.1.b.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie
uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych;
a.i.1.a.i.1.c.Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o
wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku;
a.i.1.a.i.1.d.
Załącznik nr 4 – Dane uczestnika projektu, który
otrzymuje wsparcie w ramach EFS

…………………………………….
Uczestnik projektu

……………………………..
Realizator

Załącznik nr 1

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisana/ podpisany……………………………………………………………………………..
deklaruję swój udział w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-039/13 pt. „YEStem kompetentny,
znam angielski” realizowanym przez Katarzynę Bartoszek-Górską, ul. Sztabowa 76/13, 53-310
Wrocław, NIP: 912-163-56-76, REGON: 020586504; w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6.
Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób
dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.
Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie nr WNDPOKL.09.06.02-02-039/13 pt. „YEStem kompetentny, znam angielski” określone w Regulaminie
rekrutacji i uczestnictwa w/w projekcie tj.:
1)jestem osobą zamieszkującą w powiecie wrocławskim (w rozumieniu Kodeksu cywilnego),
2) jestem osobą, która nie korzystała i nie korzysta ze wsparcia w ramach projektów
realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 i/lub 9.6.2 i/lub 9.3,
3) z własnej inicjatywy zgłosiłam/zgłosiłem chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych,
4) jestem w wieku 18-64 lata.
Ponadto spełniam jeden z poniższych warunków*:
4)posiadam wykształcenie co najwyżej średnie,
5) jestem osobą powracającą lub wchodzącą po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie
związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci;
*niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje zawarte w niniejszej deklaracji oraz w
złożonym formularzu zgłoszeniowym wraz załącznikami są zgodne z prawdą.
Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/zostałam pouczona/ pouczony o odpowiedzialności za
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Nadto oświadczam, że zostałem/ zostałam poinformowany/ poinformowana, iż uczestniczę w
projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

………………………………………..
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
PROJEKTU

…………………………………………………
CZYTELNY
PODPIS
UCZESTNIKA

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do Projektu „YEStem kompetentny, znam angielski” oświadczam, że
przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2
lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne
dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
projektu „YEStem kompetentny, znam angielski”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i
sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania instytucji wdrażającej
(Instytucji Pośredniczącej II stopnia) - Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy,
ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych beneficjentowi realizującemu projekt – Katarzyna
Bartoszek-Górska, ul. Sztabowa 76/13, 53-310 Wrocław oraz podmiotom, które na
zlecenie
beneficjenta
uczestniczą
w
realizacji
projektu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym
na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, instytucji wdrażającej (Instytucji
Pośredniczącej II stopnia)/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania
ewaluacyjne
w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji
Zarządzającej POKL lub instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II
stopnia)/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL;
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

*

……………………………………………
CZYTELNY
PROJEKTU*

PODPIS

UCZESTNIKA

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W związku z przystąpieniem do Projektu pt. „YEStem kompetentny, znam angielski”
realizowanego przez Katarzynę Bartoszek-Górską wyrażam zgodę na używanie i
rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Katarzynę Bartoszek-Górską dla
celów działań informacyjno- promocyjnych związanych z realizacją projektu „YEStem
kompetentny, znam angielski”.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
zajęć i spotkań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w
materiałach promocyjnych. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o
wynagrodzenie względem Katarzyny Bartoszek-Górskiej z tytułu wykorzystywania mojego
wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 4

Tytuł projektu
Nr projektu
Priorytet
Nr i nazwa Działania

„YEStem kompetentny, znam angielski!”
WND-POKL.09.06.02-02-039/13
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.6 Upowszechnienie nauczania się dorosłych
9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i
znajomości języków obcych

Nr i nazwa Poddziałania

Dane uczestnika projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS

Lp.

Nazwa

1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

Płeć

Kobieta
Mężczyzna
Wiek
w
chwili
przystępowania do projektu
4
Dane uczestnika

5

Należy podać wiek uczestnika na
dzień
podpisania
deklaracji
uczestnictwa w projekcie.

PESEL
Brak
Wykształcenie

Podstawowe

6
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne

Pomaturalne
Wyższe
Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad
osobą zależną
7

Pod tym określeniem rozumie się fakt posiadania
przez uczestnika projektu pod opieką dziecka do lat
7 lub osoby zależnej.

8

Ulica

9

Nr domu

10

Nr lokalu

11

Miejscowość
Obszar

Dane kontaktowe

12

Tak

Nie

 Obszar miejski
Gminy miejskie i miasta
powyżej 25 tyś. mieszkańców.

Należy wskazać czy miejscowość wymieniona w
punkcie 11 leży na obszarze miejskim czy obszarze
 Obszar wiejski
wiejskim.
Gminy
wiejskie,
gminy
wiejsko-miejskie i miasta do
25 tyś. mieszkańców.

13

Kod pocztowy

14

Województwo

15

Powiat

16

Telefon stacjonarny

17

Telefon
komórkowy

Adres
poczty
18 elektronicznej (email)

 Nieaktywny zawodowo
 Bezrobotny zarejestrowany w PUP
 Zatrudniony:

Status osoby na
rynku pracy w
Dane
19 chwili
dodatkowe
przystąpienia do
projektu










w mikroprzedsiębiorstwie
w małym przedsiębiorstwie
w średnim przedsiębiorstwie
w dużym przedsiębiorstwie
samozatrudniony
jestem rolnikiem
w administracji publicznej
w organizacji pozarządowej

Mikroprzedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9
pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans
roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49
pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans
roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do
249 pracowników włącznie i którego roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów
EUR.
Duże przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje
się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.
Ponadto, zgodnie z Instrukcją do wniosku o dofinansowanie projektu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyjęto następującą definicję
samozatrudnionych:
Samozatrudnieni – osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, nie zatrudniające pracowników.

Nazwa pracodawcy
………………………………………………………………………………
Miejsce wykonywania pracy (adres)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Przynależność do
mniejszości
20
narodowej
lub
etnicznej

21

Fakt
migrantem

bycia

Fakt bycia osobą
22
niepełnosprawną

23

Data rozpoczęcia
udziału w projekcie

Podpis uczestnika projektu:

Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie

