„Specjalista IT - zawód z przyszłością dla osób o niskich kwalifikacjach!”

UMOWA
Zawarta w dniu ………………………. roku, w Poznaniu pomiędzy:
4AM GROUP Marek Biernat, ul. Langiewicza 28/73, 70-263 Szczecin, reprezentowanym przez Marka
Biernata, zwanym dalej Organizatorem kursu
a ……………………………………………………………………………… (imię i nazwisko), PESEL ………………………………………
zamieszkałym: ………………………………………………………………………………………………………………………… (adres)
zwanym dalej Uczestnikiem projektu.
§1
1. Przedmiotem umowy jest realizacja bezpłatnego kwalifikacyjnego kursu zawodowego p.n.
(właściwe zaznaczyć):
□ Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
□ Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
wraz z zewnętrznym egzaminem państwowym.
2. Kursy są realizowane w ramach projektu „Specjalista IT - zawód z przyszłością dla osób o niskich
kwalifikacjach!”, Oś Priorytetowa WRPO 2014-2020 VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.2
Kształcenie zawodowe dorosłych
§2
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w ww. wymienionej formie wsparcia oraz
do co najmniej 80% frekwencji na zajęciach, z wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionych
zaświadczeniem lekarskim oraz wynikających z przyczyn losowych.
2. W przypadku rezygnacji z projektu lub ponad 20 procentowej, nieusprawiedliwionej absencji,
Uczestnik projektu zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów poniesionych przez
Organizatora kursu.
3.

Uczestnik projektu zobowiązuje się do rzetelnego wypełniania ankiet ewaluacyjnych oraz
wszystkich innych dokumentów, przedłożonych przez Organizatora kursu.

4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie.
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§3
1. Organizator kursu zobowiązuje się do realizacji bezpłatnych form wsparcia, wymienionych w §
1 punkcie 1.
2. Organizator kursu zapewnia materiały pomocnicze, podręcznik oraz poczęstunek kawowy
podczas zajęć.
3. Organizator kursu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz
przetwarzania ich wyłącznie w celu monitoringu i ewaluacji projektu.

§4
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
2. W wypadku sporu powstałego w związku z niniejszą umową Strony dążyć będą do ugodowego
rozstrzygnięcia sporu. W razie, gdy rozstrzygniecie sporu pomiędzy Stronami w drodze ugody
będzie niemożliwe w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia sporu, rozstrzygnięcie sporu zostanie
skierowane na drogę postępowania sądowego. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu
będzie Sąd właściwy dla Organizatora kursu.

§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………... do dnia …………............

§6
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

………………………………………………………
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………………………………………………………
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