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UMOWA  UCZESTNICTWA 

W  PROJEKCIE 

    

Zawarta w dniu ......................... pomiędzy:  

Gminą Polanka Wielka/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej 

reprezentowanym  przez Kierownika Ewę Ortman zwaną dalej  Realizatorem,  

a: 

Panem/Panią*...............................……………….............................  

zam……………………….………………………………………… 

zwaną dalej Uczestnikiem. 

 
Niniejsza umowa jest zawierana przez Uczestnika w imieniu swojego Dziecka o imieniu i nazwisku: 

…………………………..……………. i dotyczy udziału w projekcie dziecka -  zwanego dalej dzieckiem lub 

Uczniem,   

Niniejsza umowa dotyczy udziału w projekcie pt: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego                     

w  Gminie Polanka Wielka” realizowanym  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu 

pieczy zastępczej 

§ 1 

1. Realizator Projektu oświadcza, iż w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023r. będzie realizował 

projekt, w ramach którego przewidziano do zrealizowania zajęcia dla uczestników*. 

 

2. Placówka w ramach projektu będzie oferowała następujące rodzaje zajęć: 
 - Zajęcia terapeutyczne indywidualne (lub z udziałem członków rodziny)- 528 godzin w projekcie  

    Efekt: wyrównywanie deficytów rozwojowych 

- Zajęcia z psychologiem indywidualne lub (z udziałem członków rodziny) -264 godziny w 

projekcie Efekt: niwelowanie deficytów emocjonalnych i problemów z zachowaniem i emocjami 

- Zajęcia logopedyczne max. 4 osoby w grupie -792 godziny w projekcie Efekt: niwelowanie wad 

wymowy 

- Zajęcia korekcyjne max. 15 osób w grupie -528 godzin w projekcie Efekt: stymulowanie rozwoju 

funkcji psychomotorycznych, wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu, podniesienie 

sprawności fizycznej 

- Zajęcia z j. angielskiego max. 15 osób w grupie -528 godzin w projekcie Efekt: poszerzenie 

zasobu słownictwa, zwiększenie umiejętności komunikacji, przełamanie bariery językowej 

- Zajęcia z j. polskiego max. 15 osób w grupie - 264 godziny w projekcie Efekt: poprawa 

umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, poprawa umiejętności czytania ze 

zrozumieniem 

- Zajęcia ze świadomości i ekspresji kulturalnej max. 15 osób w grupie - 264 godziny w projekcie 

Efekt: rozwój wrażliwości na sztukę i kreatywności, kształtowanie postawy otwartości kulturowej i 

różnorodności. 

- Zajęcia informatyczne max. 10 osób w grupie -528 godzin w projekcie Efekt: nauka i 

doskonalenie posługiwania się komputerem oraz kształtowanie zainteresowań w dziedzinie 

informatyki, nabycie umiejętności algorytmicznego myślenia, rozumienie możliwości i 

potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem i komunikacją za pośrednictwem mediów 

elektronicznych. 

- Zajęcia matematyczne max. 10 osób w grupie - 264 godziny w projekcie Efekt: opanowanie 

umiejętności wykorzystania praw matematycznych w sytuacjach praktycznych, rozwój wyobraźni 

przestrzennej, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych 

- Warsztaty kompetencji rodzicielskich max 15 osób w grupie- 132 godziny w projekcie 
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Wyjazdy edukacyjne dla dzieci:  

- Wyjazd do Parku Trampolin w Bielsko-Białej; 

- Wyjazd do Krakowa; 

- Wyjazd do kopalni soli w Wieliczce; 

- Wyjazd do Amerykańskiego Parku Rozrywki w Żorach; 

- Wyjazd do kopalni soli w Bochni; 

- Wyjazd do kopalni węgla w Zabrzu; 

- Wyjazd do kopalni srebra 1 sztolni czarnego pstrąga w Tarnowskich Górach.  

 

3. Uczestnik oświadcza, że na zasadach opisanych w niniejszej Umowie, Regulaminie rekrutacji i 

uczestnictwa w Projekcie  oraz  w  Deklaracji uczestnictwa w projekcie, dziecko będzie 

uczestniczyć  w zajęciach, o których mowa w ust. 1  z uwzględnieniem indywidualnego planu 

wsparcia. 

 

§ 2 

1. Realizator oświadcza, iż realizowany projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa i jest bezpłatny dla 

dziecka.    

2. Realizator może powierzyć wykonanie umowy lub jej części osobie trzeciej. 

                                                                              
§ 3 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych  

    okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział w Projekcie. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód  

    rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności. 

3  Uczestnik/Uczestniczka projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie (skreślenie z listy   

 uczestników w przypadku: 

   - naruszenia postanowień niniejszego regulaminu; 

   - naruszenia regulaminów innych podmiotów realizujących formy wsparcia; 

   - nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w niniejszym regulaminie lub Umowie   

      uczestnictwa.      

 Każdy przypadek wymieniony w ust. 3.  rozpatrywany jest indywidualnie. 

 

4. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreśleniu z listy uczestników), podejmuje  

    Realizator. 

5.Zakończenie udziału w projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w formie lub formach   

   wsparcia    realizowanych w ramach zaplanowanej ścieżki. Za datę zakończenia udziału w projekcie    

    uznaje się dzień  udzielenia ostatniej formy wsparcia. 

 

§ 4 

1. Wszelkie spory związane z umową, jej strony będą się starały rozwiązywać polubownie w drodze 

wzajemnego porozumienia. 

2. W razie braku możliwości polubownego załatwienia kwestii spornych, rozstrzygać będzie sąd 

właściwy Realizatora.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

.......................................................    ……….......................................... 

Realizator           Uczestnik projektu  


