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ДОГОВІР ПРО УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ

Укладено дня .................... у Кракові між:
Фундація Mamo Pracuj, з місцезнаходженням у Кракові, вул. Zamknięta 10, лок. 1.5,
(30-554), внесена до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде
Окружний суд міста Кракова Срудместьє, XI Економічний відділ Національного судового
реєстру під номером KRS 0000585984, NIP 6793118767, в особі: Агнєшка Калюжна,
координатор проекту,

надалі - Виконавець Проекту
і
Пані .................................................... що проживає за адресою: ............................
надалі - Учасниця

§ 1Предмет Угоди
1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Проекту підтримки у вигляді

безкоштовного навчання та консультаційних послуг з метою покращення/зміни
професійної ситуації Учасниці.

2. Строк дії договору: з дати його укладення до 31.05.2023 року.
3. Участь жінок-учасниць у Проекті є добровільною та відбувається за результатами

процедури відбору.
4. Участь у проекті є безкоштовною.

§ 2 Права та обов'язки учасниць проекту
1. Реалізація всіх послуг відбувається відповідно до умов, визначених у регламенті

проекту та у цій угоді. Учасниця Проекту заявляє, що ознайомлена з Правилами та
положеннями Проекту, зобов'язується дотримуватися положень, що містяться в
них, та виконує умови участі, викладені в цьому документі.

2. Кожна Учасниця має право на:
а) безоплатно брати участь у всіх формах підтримки, що надаються в рамках Проекту;
б) приводити з собою дитину/дітей на будь-який захід (для яких буде забезпечено догляд,
анімацію та харчування)
в) коментувати та оцінювати форми підтримки, в яких вона бере участь.

3. Кожна учасниця отримає рекламні та навчальні матеріали, а під час стаціонарних
засідань - частування у формі буфету.



4. Учасниця Проекту зобов'язана:
а) брати активну участь у всіх формах підтримки та заходах, передбачених для неї в місці
проведення
б) виконувати завдання/вправи вдома,
в) щоразу повідомляти Виконавця Проекту про відсутність можливості взяти участь у
зустрічі у зв'язку з хворобою або з інших форс-мажорних обставин
г) інформувати Організатора проекту про всі події, які можуть зірвати або унеможливити
подальшу участь у проекті
д) заповнювати оціночні анкети та інші анкети, що випливають з вимог моніторингу долі
Учасниць Проекту, в тому числі, зокрема, інформувати Промоутера Проекту про зміни у
своїй професійній ситуації
е) дають згоду на обробку своїх персональних даних та використання свого зображення в
рамках проекту.

§ 3 Форми підтримки, передбачені в рамках Проекту

1. В рамках Проекту передбачені форми підтримки, які спрямовані на зміну
професійної ситуації Учасниці.

2. Зазначена мета буде реалізована шляхом участі у низці зустрічей та семінарів:
а) вступна зустріч (у групі 60 осіб) у стаціонарній формі, що включає 3-годинні воркшопи
б) 3 семінарські зустрічі в невеликих (близько 20 осіб) групах (1 стаціонарна та 2 он-лайн
зустрічі)
в) для бажаючих Учасниць, які успішно пройдуть кваліфікацію: тренінг з англійської мови в
он-лайн формі тривалістю 48 годин, що проходить у групах до 8 осіб.

§ 4 Відмова від участі в проекті
1. Учасниця зобов'язана подати письмову заяву про вихід з проекту, в якій має бути

зазначена причина виходу з проекту.
2. Вихід з проекту без обґрунтованої причини буде пов'язаний з відшкодуванням

витрат, виділених для даної Учасниці проекту, а саме 2 315,00 злотих.

§ 5 Прикінцеві положення
1. Усі зміни до Угоди мають бути здійснені у письмовій формі під загрозою їх

недійсності.
2. У питаннях, не врегульованих цією Угодою, застосовуються відповідні положення

Цивільного кодексу.
3. Угоду складено у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін.

Підпис Учасниці                                                                        Підпис Промоутера проекту


