Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji

Umowa uczestnictwa w szkoleniu
w ramach projektu „Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI
–Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej
na obszarach wiejskich zawarta w dniu ……………………………… w Chmielniku pomiędzy Towarzystwem Przeciwdziałania
Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 146, NIP: 813-22-88-930,
Regon: 690463790
reprezentowanym
przez
pana
Tadeusza
Kozaka,
zwanego
dalej
„Realizatorem
Projektu”,
a Panią/Panem:…………………………………………………………………………………..
zamieszkałą/ym w ……………………………………………………………………………
PESEL: …………………………………………………… zwaną/ym dalej Uczestnikiem Projektu.
§1
Przedmiot umowy
Realizator Projektu organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego, stylizacji paznokci oraz wizażu i stylizacji
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI –Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy
lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich zgodnie z zaakceptowanym przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wnioskiem pn. „Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość” nr identyfikacyjny WND –
POKL 06.03.00-18-007/10 współfianasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
Realizator Projektu
Realizator w okresie od 01 lutego 2011 r. do 31 maja 2011 r. zobowiązuje się do:
1. Zorganizowania nieodpłatnych zajęć z zakresu: doradztwa zawodowego 32 godziny; stylizacji paznokci 90 godzin;
wizażu i stylizacji 48 godzin łącznie 170 godzin zajęć zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu jak wyżej oraz
umową o dofinansowanie Projektu.
2. Wydania zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych szkoleniach.
3. Zapewnienia zwrotu kosztów dojazdu uczestników projektu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji Projektu i z
powrotem.
4. Bieżącego informowania Uczestnika Projektu o harmonogramie zajęć.
§3
Uczestnik Projektu
Uczestnik Projektu w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do:
1. Systematycznego udziału w zajęciach przewidzianych w ramach szkoleń.
2. Aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć.
3. Poddawania się badaniom ewaluacyjnych w związku z udziałem w Projekcie, potwierdzania odbioru zaświadczeń.
4. Podporządkowywania się regulaminom i zasadom pobytu w ośrodkach szkoleniowych.
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§4
Inne postanowienia umowy
Strony umowy nie przewidują przenoszenia praw i obowiązków Uczestnika Projektu na osoby trzecie.
Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy przez Realizatora bez wypowiedzenia może nastąpić w przypadku:
1) rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu przez IP,
2) w przypadku przekroczenia limitu 20% nieobecności na dowolnej z wybranych form zajęć,
3) działania na szkodę Realizatora.
Uczestnik Projektu może wypowiedzieć Umowę tylko w przypadku ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych.
Wypowiedzenie umowy, o której mowa w ust 3. dokonywane jest w formie pisemnej.
Strony dopuszczają możliwość rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Projekcie na podstawie pisemnego
oświadczenia złożonego przed rozpoczęciem zajęć przewidzianych harmonogramem dla Uczestnika Projektu.
§5
Postanowienia końcowe
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
Spory wynikłe na tle stosowania Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Realizatora.
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