
 
 

Sportowe ICT – rozwój umiejętności komputerowych i internetowych 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie: Wzór umowy uczestnictwa w projekcie. 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu…………………………………we Wrocławiu pomiędzy: 

Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej z siedzibą we Wrocławiu,  
ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego w Sądzie Rejonowym dla 

Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział KRS, pod numerem: 

KRS: 0000064328 
NIP: 897-16-54-317, 

REGON: 932621249, 
reprezentowanym przez: 

Pawła Zalewskiego – Członka Zarządu, Dyrektora Biura, zwanym w dalszej części umowy Beneficjentem 

 

a 

…………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………….. 

(adres zameldowania – ulica, nr domu) 

 

………………………………………………….. 

(adres zameldowania – kod pocztowy, miejscowość) 

 

Zwanym/zwaną w dalszej części Umowy „Uczestnikiem projektu”; 

 

o następującej treści:   

§ 1. Definicje 

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony nadają następujące znaczenie użytym w niej terminom: 

1. Beneficjent - Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. 

2. Strony projektu – Beneficjent projektu i Uczestnik projektu. 

3. Uczestnik projektu – osoba, która jest odbiorcą projektu, spełnia kryteria udziału w projekcie zgodnie 

z zapisami wniosku o dofinansowanie i kwalifikuje się do udziału w projekcie. 

4. Projekt – należy przez to rozumieć projekt „Sportowe ICT – rozwój umiejętności komputerowych           

i internetowych”, nr WND – POKL 09.06.02- 02-017/13, realizowany przez Dolnośląski Związek Piłki 

Nożnej. 

5. Szkolenia komputerowe ECDL Start – szkolenia komputerowe z zakresu: 

a. Użytkowania programu Extranet; 

b. Podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych; 
c. Użytkowania komputerów i zarządzania plikami; 

d. Przetwarzania tekstów; 

e. Przeglądania stron internetowych i komunikacji; 
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§ 2. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest udział Uczestnika projektu w szkoleniach komputerowych ECDL Start,             
z zakresu: 

a. Użytkowania programu Extranet; 

b. Podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych; 
c. Użytkowania komputerów i zarządzania plikami; 

d. Przetwarzania tekstów; 
e. Przeglądania stron internetowych i komunikacji; 

 

§ 3. Zobowiązania Stron  

1. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej  w ramach realizacji niniejszej Umowy zobowiązuje się: 

a. zapewnić wykwalifikowanych trenerów do przeprowadzenia szkolenia; 

b. przeszkolić Uczestników szkolenia zgodnie z programem; 
c. zapewnić sale wykładowe wyposażone w szczególności w odpowiednią infrastrukturę  

    i technologię IT;  

d. zapewnić materiały szkoleniowe dla Uczestników projektu; 
e. zapewnić poczęstunek dla Uczestników projektu;  

f. zorganizować egzamin końcowy poświadczający zdobytą wiedzę; 
 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:  

a. udziału w badaniach ewaluacyjnych w ramach Projektu (ankiety ewaluacyjne m.in. oceniające 
oczekiwania/potrzeby uczestników projektu; poziom merytoryczny i organizacyjny szkoleń), 

których celem jest udoskonalenie działań oferowanych przez projektodawcę i lepsze 
dostosowanie ich do potrzeb przyszłych uczestników,  

b. udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu (tj. dla 
potrzeb ewaluacji i sprawozdawczości),  

c. udzielenia zgody na wykorzystanie wszelkich materiałów audio, video oraz zdjęć, związanych            

z realizowanym projektem, na których widnieje postać Uczestnika projektu,  
d. uczestnictwa (obecności) w minimum 80% oferowanych w projekcie form wsparcia – 

potwierdzenie tego faktu nastąpi każdorazowo poprzez złożenie podpisu Uczestnika na 
przygotowanej liście obecności. Opuszczenie więcej niż 80% zajęć/spotkań może skutkować 

skreśleniem z listy uczestników Projektu, 

e. w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności Uczestnik projektu może uzyskać 
zgodę Kierownika projektu na kontynuację uczestnictwa na określonych wspólnie zasadach (np. 

zaliczenie zaległego materiału). 
f. przystąpienia do egzaminu końcowego.  

 

§ 4.  Sposób realizacji Usług 

1. Każdy Uczestnik projektu będzie uczestniczył w szkoleniach komputerowych ECDL Start, z zakresu: 

a. Użytkowania programu Extranet; 
b. Podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych; 

c. Użytkowania komputerów i zarządzania plikami; 

d. Przetwarzania tekstów; 
e. Przeglądania stron internetowych i komunikacji;  

 
2. Szkolenie będzie trwało 48 godzin, dodatkowo egzamin (4 x 45 min). 

3. Egzaminy będą odbywały się w centrach egzaminacyjnych ECDL. 
4. Zajęcia będą odbywały się w weekendy. 
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§ 5.  Autorskie prawa majątkowe  

1. Wszelkie treści zawarte w materiałach udostępnionych Uczestnikom projektu przez Projektodawcę               

w związku z wykonywaniem Umowy są bezpłatne.  

 

§ 6. Oświadczenia Stron  

1. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy, musza być  dokonywane          

w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub kuriera na adres siedziby każdej 

ze Stron. 

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń.  

 

 

§ 7.  Rozwiązanie Umowy 

1. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym,               

w przypadku gdy Uczestnik Projektu:  

 

a. opuści więcej niż 20 % godzin oferowanego mu wsparcia,  
b. nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego 

lub telefonicznego upomnienia (z którego zostanie sporządzona notatka służbowa) nadal ich nie 
wypełnienia lub nie przedstawi w okresie 5 dni kalendarzowych stosownych wyjaśnień;  

c. przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w procesie rekrutacji, 

d. narazi na szkodę dobro lub mienie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej bądź osób trzecich, 
związanych z realizacją projektu. 

e. będzie uczestniczył w zajęciach pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających lub alkoholu, 
f. naruszy postanowienia niniejszego regulaminu lub zasady współżycia społecznego. 

g. wystąpią inne okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych   
w Umowie; 

 

2. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym powyżej Strony rozliczą się w ciągu 1 miesiąca     

z wypełnionych zobowiązań. 

 

§ 8. Poufność 

1. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy informacji, jakie uzyskano w ramach realizacji niniejszej 

Umowy, a dotyczących drugiej strony Umowy, z wyjątkiem tych, które: 

 

a. nie są bezpośrednio związane z przedmiotem działalności Stron; 

b. są ogólnie dostępne; 

c. były w posiadaniu Stron przed podpisaniem niniejszej Umowy; 

d. po pisemnym uzgodnieniu z drugą Stroną zostaną uznane za jawne; 
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§ 9. Postanowienia Końcowe 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa może zostać zmieniona tylko w taki sposób, aby odpowiadała 

postanowieniom Umowy o Dofinansowanie i zawartym do niej ewentualnym aneksom.  

2. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Projektu. 

3. Strony przystąpią do wykonania Umowy niezwłocznie po jej podpisaniu. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Ewentualne załączniki do Umowy oraz wymienione w nich dokumenty stanowią jej integralną część.  

6. Umowa sporządzona została w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej   ze 

Stron. 

 

 

 

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej 

 

……………………………………….. 

(data i podpis) 

 

Uczestnik projektu 

 

………………………………………………. 

(data i podpis osoby upoważnionej ) 

 


