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UMOWA SZKOLENIOWA NR ………/E2M/2014
Zawarta w dniu ………….………….r. w ………..………………. pomiędzy
Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy
Leszczyńskiej 7, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez
Starostę Oświęcimskiego pod numerem WEK.4321-1/00, posługującą się NIP 549-10-25-755
oraz numerem w REGON 122647715, reprezentowaną przez Dyrektora — mgr Edwarda
Szydło, zwaną dalej Organizatorem
a
Panem/ Panią ............................................................................ legitymującą/cym się dowodem
osobistym seria: …….… nr………….., zamieszkałym/ą .........................................................,
zwaną/ym dalej Uczestnikiem,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika w projekcie pt. „ECDL — druga młodość”
realizowanym w terminie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r., zwanym w dalszej części umowy
projektem, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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”.
2. Organizator zobowiązuje się do realizacji ścieżki wsparcia dla uczestniczek i uczestników
projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.06.02-12-182/13-00
zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „ECDL — druga młodość” określonym przez Organizatora.
3. Udział uczestników w projekcie, o którym mowa w ustępie 1 jest bezpłatny.
§2
1. Uczestnik deklaruje swój udział w projekcie, o którym mowa w § 1 ust. 1. „Deklaracja
udziału w projekcie”, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
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2. Uczestnik potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w „Formularzu
rekrutacyjnym” są prawdziwe oraz aktualne na dzień zawarcia tej umowy. Jednocześnie
zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Organizatora o wszelkich zmianach
tych danych.
3. Niepoinformowanie Organizatora o zaistniałych zmianach, mających wpływ na
kwalifikowalność wydatków już poniesionych na Uczestnika w ramach projektu
zobowiązuje go do zwrotu tych środków za okres od zaistnienia zmiany.
4. Organizator oświadcza, że zakwalifikował Uczestnika do udziału w projekcie.
§3
1. Organizator oferuje Uczestnikowi udział w 96 godzinnym szkoleniu komputerowym
zakończone egzaminem ECDL Base, składające się z 4 modułów:





B1 —- Podstawy pracy z komputerem,
B2 — Podstawy pracy w sieci,
B3 — Przetwarzanie tekstów,
B4 — Arkusze kalkulacyjne.

2. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego udziału w szkoleniu, o którym mowa w § 3
punkt 1 oraz do udziału w egzaminie zewnętrznym ECDL Base, opłaconym przez
Organizatora.
3. Obecności na szkoleniu zostaną każdorazowo potwierdzone podpisem na liście obecności.
4. Nieobecność przekraczająca 20% danej formy wsparcia, bez podania usprawiedliwienia
przyczyny, skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników. Usprawiedliwiona
nieobecność może wynikać jedynie z przyczyn zdrowotnych swoich lub osoby zależnej,
potwierdzonych stosownym zaświadczeniem lekarskim oraz z powodu działania tzw. siły
wyższej.
5. Rezygnacja Uczestnika z udziału w projekcie może być spowodowana jedynie z przyczyn
zdrowotnych swoich lub osoby zależnej, jednakże przyczyna rezygnacji musi zostać
potwierdzona oświadczeniem o rezygnacji z udziału w projekcie dostarczonym
Organizatorowi do 14 dni od momentu wystąpienia zaistniałej sytuacji.
6. W przypadku rezygnacji z innego powodu niż wymieniony w ustępie 5, Uczestnik jest
zobowiązany do wniesienia opłaty stanowiącej 100% wartości udzielonego wsparcia na
rachunek bankowy Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu w terminie 14 dni od dnia
zajęć, na których Uczestnik był obecny po raz ostatni.
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7. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu
w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszej umowy, Regulaminem
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL — druga młodość” oraz zasad współżycia
społecznego. Wówczas zostaną zastosowane zapisy określone w ustępie 6.
8. Uczestnik szkolenia ma prawo do otrzymania materiałów dydaktycznych, które stają się
własnością uczestnika z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru. W przypadku
rezygnacji z udziału w szkoleniu lub skreślenia z listy uczestników, beneficjent ostateczny
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów
§4
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL — druga młodość” oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

podpis Uczestnika

podpis osoby upoważnionej do podpisania umowy
ze strony Beneficjenta
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