
WELCOME! PROFESSIONAL SUPPORT FOR POLISH AND UKRAINIAN WOMEN PROGRAM

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Zawarta w dniu ……………….. r. w Krakowie pomiędzy:

Fundacją Mamo Pracuj, z siedzibą w Krakowie, ul. Zamknięta 10 lok 1.5, (30-554), wpisaną do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000585984, NIP 6793118767, reprezentowaną przez: Agnieszkę Kałużną, Koordynatora projektu,

zwaną dalej Realizatorem projektu

a

Panią ……………………………………………. Zamieszkałą ……………………….

zwaną dalej Uczestniczką

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Realizatora projektu wsparcia w formie

nieodpłatnych usług szkoleniowo-doradczych w celu poprawy/zmiany sytuacji zawodowej

Uczestniczki.

2. Okres obowiązywania umowy: od dnia zawarcia do dnia 31.05.2023 r.

3. Udział Uczestniczek w projekcie jest dobrowolny i wynika z przeprowadzonej procedury

rekrutacyjnej.

4. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

§ 2

Prawa i Obowiązki Uczestniczek Projektu

1. Realizacja wszystkich usług odbywa się na zasadach i warunkach określonych w regulaminie

projektu oraz na zasadach określonych w niniejszej umowie. Uczestniczka Projektu

oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem rekrutacji w projekcie i zobowiązuje się do

respektowania zawartych w nim postanowień oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim

określone.

2. Każda Uczestniczka ma prawo do:

a. bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu;

b. przyprowadzenia ze sobą dziecka/dzieci na każde wydarzenie (dla których zapewniona będzie

opieka, animacja oraz poczęstunek)

c. zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy.



3. Każda Uczestniczka otrzyma materiały promocyjne i szkoleniowe, a na spotkaniach

stacjonarnych poczęstunek w formie bufetu.

4. Uczestniczka Projektu zobowiązana jest do:

a. aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia i aktywnościach

przewidzianych dla niej w danej lokalizacji,

b. realizacji zadań/ćwiczeń w domu,

c. każdorazowego uprzedzenia Realizatora Projektu o braku możliwości uczestnictwa w

spotkaniu z powodu choroby lub z innych przyczyn losowych,

d. informowania Realizatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub

uniemożliwić dalszy udział w projekcie,

e. wypełnienia ankiet ewaluacyjnych oraz innych ankiet wynikających z wymogów

monitoringu losów Uczestniczek Projektu, w tym w szczególności poinformowania

realizatora projektu o zmianie swojej sytuacji zawodowej

f. wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie

wizerunku w ramach niniejszego projektu

§ 3

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie

1. W ramach Projektu przewidziano formy wsparcia, których celem jest zmian sytuacji

zawodowej Uczestniczki.

2. Powyższy cel będzie realizowany poprzez uczestnictwo w cyklu spotkań i warsztatów:

a. spotkanie otwierające (w grupie 60 osób) w formie stacjonarnej obejmującej 3

godzinne warsztaty

b. 3 spotkania warsztatowe w małych (ok. 20 osobowych) grupach (1 spotkanie

stacjonarne i 2 spotkania on-line)

c. dla chętnych Uczestniczek, które pozytywnie przejdą kwalifikację: szkolenie z języka

angielskiego w formie on-line, w wymiarze 48 h, odbywające się grupach

maksymalnie 8 osobowych.

§ 4

Rezygnacja udziału w projekcie

1. Uczestniczka jest zobowiązana do złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie, w której

należy podać powód rezygnacji.

2. Rezygnacja z udziału w projekcie bez podania uzasadnionej przyczyny będzie się wiązała ze

zwrotem kosztów przeznaczonych na daną Uczestniczkę w projekcie tj. 2 315,00 zł.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany do Umowy wprowadzane będą w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.



2. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

_______________________ _______________________

Podpis Uczestniczki Podpis Realizatora projektu


