
 

 
 

 

Projekt „Akademia wysokich lotów” 

Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 

ul. Działkowa 10, 96–100 Skierniewice, e-mail: ekonomikprojekt@wp.pl 
 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

                                             „Akademia wysokich lotów” 
 

Zawarta w dniu 24 lutego 2020 roku, w Skierniewicach  pomiędzy: Zespołem Szkół Nr 3, 

Skierniewice, Działkowa 10, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły Pana  Henryka 

Kobyłeckiego zwanym dalej Realizatorem projektu a ……………………………. 

zamieszkałym/ą ……………………………………………., PESEL ……………………., 

zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu 

 

§ 1 

Oświadczenia wstępne 

 

1. Umowa dotyczy udziału w projekcie „Akademia wysokich lotów” współfinansowanym ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa XI Edukacja 

Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe).  

2. Projekt „Akademia wysokich lotów” realizowany jest na podstawie umowy nr 

RPLD.11.03.01-10-0008/19 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem 

Skierniewice. 

3. Beneficjentem projektu (wnioskodawcą) jest Miasto Skierniewice i Zespół Szkół Nr 3, 

natomiast Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Nr 3 w Skierniewicach. 

4. Biuro projektu mieści się w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Skierniewicach, ul. 

Działkowa 10, 96–100 Skierniewice, tel. 46 833 3519. 

5. Czas realizacji projektu 01.01.2020 r. - 31.12.2021 r. 

6.   Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. 

 

§ 2 

Obowiązki Realizatora projektu 

 

1. Realizator projektu zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz 

Uczestnika projektu wymienionych w  § 3 stażu, warsztatów, kursów i zajęć.  

2. Realizator projektu zobowiązuje się wypłacić Uczestnikom projektu stypendium stażowe 

na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia 

wysokich lotów”. 

3. Realizator projektu zobowiązuje się dokonać zwrotu kosztów dojazdu na staż na zasadach 

określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia wysokich 

lotów”. 

 

§ 3 

Obowiązki Uczestnika Projektu 

 

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:  

1. uczestnictwa w następujących zajęciach w zakresie i wymiarze określonym przez 

Realizatora projektu: 
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staż zawodowy – 150 godzin, ………………………………………………………………… 

przestrzegania zasad i obowiązków zawartych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Akademia wysokich lotów”. 

 

§ 4. 

Wypowiedzenie umowy 

 

1. Realizator projektu może wypowiedzieć umowę z Uczestnikiem Projektu bez zachowania 

terminu w przypadku: 

a) rozwiązania przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego umowy  

o dofinansowanie projektu, 

b) rażącego naruszenia przez Uczestnika projektu postanowień niniejszej umowy,  

w szczególności nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, o których mowa  

w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia wysokich lotów”. 

2. W wypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie lub skreślenia z listy 

uczestników w trakcie trwania projektu, Realizator projektu obciąży Uczestnika projektu karą 

umowną określoną w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia wysokich 

lotów”. 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania do końca trwania 

projektu tj. 31 grudnia 2021 r.  

2. Wszelkie zmiany umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

 

 

 

.................................       ...................................................           ………………………….. 
     Realizator projektu              czytelny podpis Uczestnika projektu*           czytelny podpis opiekuna prawnego* 

 
 

*W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 

prawnego opiekuna.  
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