
 
 

 

 
 
 
 
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnej” 
 

 
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnej” 

 

Zawarta w dniu                                 r. w Toruniu pomiędzy: 

Fundacją Studio M6 ul. Mostowa 6, 87-100, Toruń; nr KRS: 0000693690; NIP 956-23-272-19; REGON 368193962 

zwanym dalej „Realizatorem projektu”, 

reprezentowaną przez: 

Pana Artura Kanieckiego  - Wiceprezesa Zarządu 

a 

Panem/Panią:  

zamieszkałym/ą:  

PESEL:  

zwanym/ą dalej ”Uczestnikiem”. 

§ 1 

Projekt pt. „Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych” realizowany przez Fundację Studio M6, dofinansowany 

jest przez Gminę Miasto Toruń. 

 

§ 2 

1. W ramach projektu, o którym mowa w §1, Realizator projektu zobowiązuje się zapewnić i zrealizować na 

rzecz Uczestnika Projektu w terminie do dnia 28.10.2021 r. następujące formy wsparcia:  

• 5-dniowe szkolenie w zakresie: umiejętności liderskie i menedżerskie, prawo pracy i umowy cywilno-
prawne w praktyce, zarządzanie projektami i organizacja pracy projektowej, budowanie efektywnych 
zespołów. 

• Doradztwo indywidualne (średnio 6 godziny/uczestnik) w obszarach wskazanych przez uczestnika (skype, 
telefon, e-mail) 

 

§ 3 

Działania, o których mowa w §2, będą odbywać się w miejscach i terminach ustalonych przez Realizatora 

projektu.  

 

§ 4 

Koszty form wsparcia, z których korzysta Uczestnik pokrywane są przez Realizatora projektu w ramach projektu.  

 

§ 5 

Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do:  
1. bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia określonych w  §2; 
2. otrzymania materiałów szkoleniowych; 
3. otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w danej formie wsparcia w ramach projektu. 

 
 
 



 
 

 

 

Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 
4. Zapoznania się z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Rozwój Wspólnot i Społeczności 

Lokalnych” i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień. 

5. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia oraz stosowania się do zaleceń 

personelu projektu.  

6. Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na 

listach obecności.  

7. Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz do obecności na przynajmniej 50% wszystkich 

zajęć.  

8. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających i innych dokumentów przekazanych przez 

Realizatora projektu do wypełnienia, koniecznych do monitoringu postępów.  

9. Bieżącego informowania Realizatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących wykluczyć 

Uczestnika/Uczestniczkę z dalszego udziału w projekcie. 

10. Natychmiastowego informowania Realizatora projektu o zmianie jakichkolwiek danych osobowych  

i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym . 

 

§ 6 

1. Realizator projektu może dokonać jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z powodu: 

▪ istotnego naruszenia przez Uczestnika postanowień umowy i/lub Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie, 

▪ rażącego naruszenia porządku, 

▪ opuszczenia przez Uczestnika ponad 50% zajęć, 

▪ podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika, może on zostać dopuszczony  

do kontynuacji udziału w projekcie pomimo przekroczenia 50% nieobecności. Za nadzwyczajne okoliczności 

przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo  

na zajęciach lub chorobę członka rodzin Uczestnika powodującą przekroczenie dopuszczalnej liczby 

nieobecności. Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających 

wystąpienie tych okoliczności. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka zobowiązuje się niezwłocznie 
dostarczyć do Realizatora pisemną informację o tym fakcie (osobiście, e-mailem bądź za pośrednictwem 
poczty). 

4. Uczestnik/Uczestniczka może zostać wykluczony/-na z udziału w projekcie z powodu: 
a. przekroczenia 50% nieobecności w określonych dla niego/niej formach wsparcia, 
b. rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego 

prawidłowe ich prowadzenie i/lub udziału w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 
środków odurzających),  

c. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego, 
d. podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji, 
e. naruszenia zasad wynikających z niniejszego regulaminu lub umowy uczestnictwa.  

5. Decyzję w zakresie wykluczenia uczestnika/uczestniczki z udziału w projekcie podejmuje Realizator.  
6. Uczestnik odpowiada za wszelkie formy dewastacji sali szkoleniowej oraz innych pomieszczeń 

udostępnionych uczestnikom szkoleń i w przypadku wystąpienia takowych zobowiązuje się do pokrycia 
wszelkich wyrządzonych szkód. 

7. W przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń uczestnika/uczestniczki było nieprawdziwe, 
poniesie on/ona pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu, włącznie ze zwrotem środków  
 



 
 

 

 
stanowiących sumę całkowitego kosztu uczestnictwa uczestnika we wszystkich formach wsparcia  
w okresie jego udziału w projekcie, gdyby instytucja kontrolująca uznała uczestnika/uczestniczkę za 
niekwalifikowanego/-ną do uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 7 

Realizator projektu może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i konsekwencji finansowych dla Uczestnika 

również w przypadku rozwiązania umowy z Instytucją Pośredniczącą określoną w § 1. 

 

§ 8 

Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika w przypadku: 

- wstrzymania finansowania Projektu przez Gminę Miasto Toruń, w tym również spowodowanego brakiem 

środków na realizację Projektu określonego w § 1; 

- rozwiązania umowy w trybie określonym w § 7. 

§ 9 

1. Niniejsza umowa wygasa z chwilą zakończenia projektu lub z dniem ostatniego wsparcia i złożenia przez 

uczestnika oświadczenia o zakończeniu udziału w projekcie. 

§ 10 

Uczestnik oświadcza, że jest zainteresowany udziałem w Projekcie z własnej woli. 

 

§ 11 

1. Uczestnik potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w Formularzu rekrutacyjnym są prawdziwe 

i zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Realizatora projektu o każdej ich zmianie.  

2. Uczestnik zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Realizatora projektu o zmianie danych, 

stanowiących warunki dopuszczalności udziału w Projekcie, określonych w Regulaminie. 

 

§ 12 

Wszelka korespondencja do Uczestnika będzie kierowana na jego adres zamieszkania zawarty w niniejszej 

umowie. Uczestnik zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Realizatora projektu o każdorazowej zmianie 

podanego adresu zamieszkania. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych tą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie zmiany 

Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualne spory będą rozstrzygane przed Sądem 

Powszechnym w Toruniu. 

 

§ 14 

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

 

 

 

 

 

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

       Podpis Uczestnika                         Podpis Organizatora projektu 


