Załącznik nr 6

Projekt „Tęczowa Kraina - przedszkole skutecznie wyrównujące szanse edukacyjne”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez M.D. Edukacja Sp. z o.o.
na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.01.00-32-K055/18-00
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie

Umowa
o świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu
„Tęczowa Kraina - przedszkole skutecznie wyrównujące szanse edukacyjne”
zawarta w Szczecinie, w dniu …………………………………..2019 r.,
pomiędzy:
„M. D. Edukacja" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 49, NIP 852-256-00-96,
REGON: 320710320, będącą Projektodawcą projektu pn. „Tęczowa Kraina - przedszkole skutecznie
wyrównujące szanse edukacyjne”,
reprezentowaną przez: Dorotę Sławczyńską - Ihnatowicz
zwaną dalej „Projektodawcą”
a
Panią ………………………………………………………………………………., zamieszkałą………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
i
Panem………………………………………………………………………………., zamieszkałym……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
działającymi w imieniu oraz jako przedstawiciel ustawowy nieletniego dziecka

…………………………….……………………………………………………….
data urodzenia: ……………………………………………. PESEL: ……………………………………………………..
adres zamieszkania dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………………….
.........................................................................................................................................................................
zwanym dalej „Uczestnikiem”

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Projektodawcę Uczestnikowi wsparcia
w formie nieodpłatnych usług edukacyjnych i specjalistycznych, umożliwiających jego udział
w wychowaniu przedszkolnym przez rozwijanie umiejętności i kompetencji oraz wyrównywanie
deficytów wynikających z niepełnosprawności (w przypadku dzieci niepełnosprawnych).
2. Formy wsparcia dostępne w ramach projektu określone zostały w Regulaminie projektu.
3. O udziale Uczestnika w poszczególnych rodzajach wsparcia decyduje uczęszczanie do przedszkola
Tęczowa Kraina w roku szkolnym 2019/20.
4. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wskazania zawarte w indywidualnym orzeczeniu o
niepełnosprawności
/
potrzebie
kształcenia
specjalnego
wydane
ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności / potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim, a także
indywidualne potrzeby Uczestnika określone na podstawie obserwacji przez nauczycieli
i specjalistów.
5. Uczestnik otrzymuje wsparcie edukacyjne na zasadach i warunkach określonych w niniejszej
Umowie.
§2
Warunki udzielania wsparcia
1. Wsparcie udzielane jest Uczestnikowi w okresie realizacji projektu, od dnia ………………………. r.,
najpóźniej do dnia 31.08.2020 r.
2. W zależności od przyznanej formy wsparcia, różna jest liczba godzin wsparcia oferowana w trakcie
udziału Uczestnika w projekcie.
3. Wszystkie zajęcia będą odbywały się w budynku, w którym mieści się Przedszkole „Tęczowa Kraina”
przy ul. A. Mickiewicza 49 w Szczecinie.
§3
Prawa i obowiązki uczestnika projektu
1. Uczestnik jest zobowiązany do:
a) uczestniczenia we wszystkich przewidzianych dla niego formach wsparcia;
b) udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, związanych
z przeprowadzaniem rekrutacji, monitoringu, promocji i ewaluacji, a także w zakresie
niezbędnym do wywiązania się przez Projektodawcę z obowiązków sprawozdawczych,
c) udziału w badaniach ewaluacyjnych,
d) niezwłocznego informowania Projektodawcy o przeszkodach uniemożliwiających udział
we wszystkich przewidzianych formach wsparcia,
e) do przekazania informacji dotyczących sytuacji Uczestnika po zakończeniu udziału
w projekcie (do 4 tygodni po zakończeniu udziału).
2. Uczestnik ma prawo do:
a) nieodpłatnego uczestniczenia we wszystkich
mu przyznane;

formach wsparcia, które zostały

b) zgłaszania nauczycielom i specjalistom wszelkich uwag dotyczących udzielanego wsparcia;
c) rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy:
rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, niemożliwych
do przewidzenia w chwili podpisania niniejszej umowy (np. poważna choroba, zdarzenie
losowe)
§4
Rozwiązanie umowy
1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia bez podania przyczyn. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy należy przekazać
drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy
w tym trybie wywołuje skutek na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego
po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia.
§5
Postanowienia końcowe
1. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika zobowiązani są do powiadamiania Projektodawcy
o zmianie adresu zamieszkania oraz telefonów kontaktowych, jeżeli zmiana nastąpiła w trakcie
trwania niniejszej umowy.
2. W przypadku jakiegokolwiek sporu Strony zobowiązują się podjąć wszelkie starania celem
ugodowego rozwiązania dzielących je kwestii, a w przypadku niemożności dojścia do porozumienia
sprawy sporne rozwiązywane będą przez Sąd właściwy dla Projektodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Projektodawcę swoich danych
osobowych, podanych w niniejszej umowie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(RODO)).
6. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację wizerunku Uczestnika/-czki w celach
związanych z realizowanym projektem.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
1. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu dotyczące danych osobowych.

Projektodawca

……………………………………………………………..
Osoba upoważniona do reprezentowania Projektodawcy

Uczestnik/Uczestniczka

……………………..……………
Rodzic/Opiekun

….………………………………..
Rodzic/Opiekun

