CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
W OLKUSZU
Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 72

UMOWA SZKOLENIOWA
W dniu ________ w __________ pomiędzy:
1/ Cechem Rzemiosł Różnych w Olkuszu z siedzibą przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300
Olkusz reprezentowanego przez: Fryderyka Kocjana (Starszy Cechu) i Beatę Kocjan-Dąbrowę
(Kierownik Biura) REGON 000758317, NIP 6370111249, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000130613, zwanym dalej „Organizatorem”
a
2/ , zamieszkałą/ym w przy ul. _______________________________________________legitymujący
się dowodem osobistym serii numer ___________________, PESEL: __________________, zwanym
dalej: „Uczestnikiem” łącznie zwanymi w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”, pomiędzy
którymi została zawarta Umowa o następującej treści:
§1
1. Organizator organizuje Szkolenia mające charakter nieodpłatny w ramach Projektu „Nowoczesne
rozwiązania – Dynamiczne firmy”, które to Szkolenia mają na celu przeszkolenie osób, w szczególności
mikroprzedsiębiorstw i MŚP, osób samozatrudnionych (prowadzących działalność gospodarczą), których
przedsiębiorstwa są członkami Cechu Rzemiosł Różnych w Olkuszu
2. Szczegółowy harmonogram poszczególnych szkoleń, o których mowa w ust. 1 powyżej, przedstawiony
jest w załączniku nr 8 do niniejszej Umowy i stanowi jej integralną część.
3. Wszelkie koszty bezpośrednio związane z przeprowadzeniem Szkolenia, które niezbędne są do
prawidłowego jego przeprowadzenia i udziału w nim Uczestnika, ponosi Organizator.
§2
1. Na podstawie niniejszej Umowy Uczestnik oświadcza, iż deklaruje swój udział w Szkoleniach
zoorganizowanych przez Organizatora, o których mowa w §1 ust. 1 niniejszej Umowy.
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2. Z chwilą podpisania niniejszej Umowy, Uczestnik obowiązany jest do odbycia całego cyklu Szkoleń
przewidzianych w załączniku do niniejszej Umowy przez czas trwania Projektu, o którym mowa w §1
ust. 1 niniejszej Umowy.
4. Odbycie Szkolenia polega na osobistym, regularnym stawiennictwie Uczestnika na zajęciach, zgodnie
z harmonogramem. Frekwencja Uczestnika na wszystkich zajęciach szkolenia nie może być niższa niż
80% .
5. W celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach Uczestnik zobowiązuje się do podpisywania listy
obecności. Każdą nieobecność Uczestnik jest zobowiązany usprawiedliwić. Za usprawiedliwioną
nieobecność rozumiana jest nieobecność spowodowana wypadkiem losowym potwierdzona stosownymi
dokumentami, bądź nieobecność spowodowana niezdolnością do uczestnictwa w zajęciach, potwierdzoną
stosownym zaświadczeniem lekarskim.
6. Uczestnik nie wypełnia obowiązku przewidzianego w ust. 4 powyżej, gdy jego osobiste stawiennictwo
połączone jest z zachowaniem, które utrudnia innym osobom udział w Szkoleniu, bądź może prowadzić
do naruszenia dóbr innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób jest sprzeczne z ideą udziału w
Szkoleniu.
§3
Organizator Szkolenia zapewnia:
a) materiały szkoleniowe i materiały pomocnicze na Szkolenia;
b) odpowiednie pomieszczenie do przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z wymaganiami Projektu, o
którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej Umowy wraz z wymaganym sprzętem specjalistycznym
umożliwiającym przeprowadzenie Szkolenia;
c) kadrę trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach;
d) w przypadku zajęć wyjazdowych – dojazd, nocleg oraz całodobowe wyżywienie;
§4
1.

Podpisanie niniejszej Umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa Uczestnika w

Szkoleniach, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej Umowy jeżeli w terminie dwóch tygodni przed
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rozpoczęciem kwartału, w którym zaplanowane jest przeprowadzenie Szkolenia, Uczestnik nie złoży
Organizatorowi pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu.
2. W przypadku, gdy Uczestnik nie złoży Organizatorowi pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w
Szkoleniu, o której mowa w ust. 1 powyżej, bądź uchybi terminowi do jej wniesienia, Uczestnik
zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora w związku ze złożoną
deklaracją jego udziału w Szkoleniu w kwocie wskazanej przez Organizatora, nie mniej jednak niż 200 zł
(słownie: dwieście złotych). To samo dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik nie wypełni obowiązku
przewidzianego w §2 ust. 4 niniejszej Umowy oraz w razie zaistnienia sytuacji określonej §2 ust. 6
niniejszej Umowy.
3. Roszczenie Organizatora o zwrot poniesionych kosztów obejmuje także uprawnienie Organizatora do
domagania się odszkodowania za ewentualne szkody powstałe z winy Uczestnika.
§5
1. Uczestnik potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z treścią Regulaminu
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Nowoczesne rozwiązania – Dynamiczne firmy” zamieszczonym
na stronie internetowej: www.crr-olkusz.pl oraz, że akceptuje jego warunki w całości.
2. Uczestnik potwierdza, że dane osobowe podane przez niego są prawdziwe i zobowiązuje się do
bezzwłocznego poinformowania o każdej ich zmianie.
3. Uczestnik w trakcie Szkolenia, a także po jego zakończeniu, zobowiązuje się wziąć udział
w przeprowadzanych anonimowych ankietach ewaluacyjnych, dotyczących zajęć i ich poziomu
merytorycznego.
4. Uczestnik jest zobowiązany do zdawania testów wiedzy, wewnętrznych egzaminów przeprowadzonych
w trakcie trwania szkolenia.
5. Uczestnik zobowiązuje się do każdorazowego pisemnego zawiadomienia Organizatora o zmianie
swojego miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji określonego w komparycji umowy.
W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencję wysłaną pod ostatni znany adres uważa się za
doręczoną.
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§6
Niniejsza umowa została zawarta na czas realizacji Projektu o którym mowa w §1 niniejszej Umowy
§7
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Strony umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z niniejszej Umowy będą współdziałać w celu
ich ugodowego rozstrzygnięcia. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony ugody, dla rozpoznania sporu
właściwy miejscowo jest sąd ze względu na siedzibę Organizatora.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
Załącznik nr 1: Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Nowoczesne rozwiązania – Dynamiczne firmy”.
Załącznik nr 2: Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
Załącznik nr 3: Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu „Nowoczesne rozwiązania – Dynamiczne
firmy”.
Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące miejsca zatrudnienia.
Załącznik nr 5: Oświadczenie o miejscu zamieszkania oraz miejscu zatrudnienia.
Załącznik nr 6: Oświadczenie o pomocy de minimis.
Załącznik nr 7: Formularz de minimis.
Załącznik nr 8: Harmonogram szkoleń.
Załącznik nr 9: Regulamin udziału w projekcie.

__________________

________________
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