Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

UMOWA UCZESTNIKA PROJEKTU
nr POKL.09.01.01-14-024/13-00

pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmem w przedszkolu „Żółty Latawiec”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
zawarta w dniu …………………………… w Siedlcach, pomiędzy Dariusz Sienkiewicz Niepubliczne
Przedszkole „Żółty Latawiec” i Klub Malucha „Żółty Latawiec”, Ośrodek DiagnostycznoTerapeutyczny „Żółty Latawiec” z siedzibą ul. Korczaka 11, 08-110 Siedlce, NIP: 844-204-86-28,
zwanego dalej Projektodawcą
a
rodzicami/opiekunami .....................................................................................................................................................
zamieszkałymi ......................................................................................................................................................................
oraz dzieckiem .....................................................................................................................................................................
urodzonym ……………………………………….. w ………………………………………… PESEL .....................................
zwanymi dalej Uczestnikami Projektu.

§1
Projekt pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmem w przedszkolu „Żółty
Latawiec” finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej), zgodnie z umową UDAPOKL.09.01.01-14-024/13-00 zawartą pomiędzy Projektodawcą a Mazowiecką Jednostką
Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
§2
W ramach Projektu, o którym mowa w §1 niniejszej umowy wsparcie kierowane jest do dzieci w
wieku przedszkolnym tj. 3-6 lat z zaburzeniami spektrum wraz z rodzicami. Przedszkole
zlokalizowane będzie przy ul. Warszawskiej 133 w Siedlcach i zapewni bezpłatną opiekę nad
dziećmi przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 do 16.30.
§3
Zapewnienie opieki nad dzieckiem w przedszkolu będzie odbywało się zgodnie z zapisami
Statutu Niepublicznego Przedszkola „Żółty Latawiec”. Podpisując niniejszą Umowę Uczestnik
Projektu potwierdza, iż zapoznał się ze Statutem Niepublicznego Przedszkola „Żółty Latawiec”
oraz wyraża zgodę na zapewnienie opieki nad jego dzieckiem na warunkach opisanych w
wymienionych dokumentach.
§4
Uczestnik Projektu jest uprawniony do bezpłatnej opieki i edukacji jego dziecka w czasie
przebywania w Niepublicznym Przedszkolu „Żółty Latawiec”, tj. od poniedziałku do piątku, w
godzinach pracy przedszkola w okresie od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Po tym okresie
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przedszkole będzie funkcjonowało odpłatnie. Po ustaleniu warunków płatności Uczestnik
Projektu będzie miał możliwość zdecydowania o dalszym korzystaniu z opieki i edukacji dziecka
w ramach Niepublicznego Przedszkola „Żółty Latawiec”.
§5
Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet, formularzy, deklaracji oraz list
dostarczanych przez Projektodawcę przez cały okres trwania Projektu oraz dostarczania
wskazanych przez Projektodawcę dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu.
§6
1. Uczestnik Projektu , podpisując niniejszą umowę, oświadcza, że wszystkie dane i dokumenty
złożone w procesie rekrutacji są aktualne oraz że zobowiązuje się do bezzwłocznego
informowania Projektodawcy o każdej zmianie mającej wpływ na zapisy w dokumentach.
2. Uczestnik Projektu, podpisując niniejszą umowę, oświadcza, że dane zawarte w złożonym
formularzu rekrutacyjnym do udziału w Projekcie są zgodne z prawdą i nie uległy zmianie.
3. Uczestnik Projektu, podpisując niniejszą umowę, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem
uczestnictwa w Projekcie oraz Regulaminem i Statutem Niepublicznego Przedszkola „Żółty
Latawiec”.
4. Uczestnik Projektu, podpisując niniejszą umowę, oświadcza, że został poinformowany, że
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
5. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie swoich
danych osobowych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu
Społecznego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane te są wprowadzane do systemu PEFS,
którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze
wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określenie efektywności
realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych.
6. Uczestnik Projektu wyraża zgodę, aby dane były przetwarzane przez Projektodawcę do
celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, monitoringu i ewaluacji projektu nr
POKL.09.01.01-14-024/13-00 pt.: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmem w
przedszkolu „Żółty Latawiec”, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez
Dariusz Sienkiewicz Niepubliczne Przedszkole „Żółty Latawiec” i Klub Malucha „Żółty
Latawiec”, Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny „Żółty Latawiec” z obowiązków
sprawozdawczych wobec Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej.
7. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zna cel gromadzenia danych, został poinformowany o
prawie wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.
8. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do udziału w procesie monitoringu obowiązującego w
Projekcie.
9. Uczestnik Projektu wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
obejmujących w/w informacje, przez Instytucje Wdrażające lub podmiot przez niego
upoważniony do celów sprawozdawczych z realizacji usługi szkolenia, w której brał udział
oraz monitoringu i ewaluacji projektu.
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§7
1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie
pisemnej. Oświadczenie woli należy złożyć w siedzibie Biura Projektu przy ul. Warszawskiej
133 w Siedlcach, 08-110.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Projektodawcę pisemnym oświadczeniem w
przypadku niewypełniania przez Uczestnika zobowiązań wynikających z niniejszej umowy,
Regulaminu Niepublicznego Przedszkola „Żółty Latawiec”, a także w przypadku złożenia
zgłoszenia zawierające nieprawdziwe dane.
§8
1. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
3. W przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy, Strony
będą dążyły do uzyskania konsensusu, a w przypadku braku jego uzyskania, będą one
poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Projektodawcy.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

……………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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