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Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR RPMA.09.02.02-14-b291/18 

“Jestem aktywny! Dbam o kręgosłup!”  

zawarta w dniu ………………..….. pomiędzy: 

PROJECT CREATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w  Warszawie, ul. Cybernetyki 7F lok. 43, 02-677 Warszawa, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr: 0000670946, NIP: 951-243-35-92 reprezentowana przez 

Bartłomieja Kaptur – Prezesa Zarządu,  

zwana w treści niniejszej umowy „Organizatorem"  

a 

Panem/Panią ……………………………………………………………………………………….… 

zamieszkałym/ą …………………………………………………………………..………………..… 

o numerze PESEL……………………………..………., będącą/ym rodzicem/opiekunem 

prawnym dziecka: 

………………….……………………………………………………………………………………….

o numerze PESEL………………............................... .  

§ 1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Organizator oświadcza, a Rodzic/opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że projekt  
„Jestem aktywny! Dbam o kręgosłup!” jest współfinansowany przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. 

 

§ 2. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA 

1. Organizator zobowiązuje się do: 

a) Zapewnienia/przeprowadzenia na rzecz Dziecka: 

i) szczegółowej diagnozy dziecka w zakresie wad postawy/chorób kręgosłupa oraz 
kwalifikacja do Programu; 

ii) Badań wstępnych, śródokresowych, końcowych, pozwalających na systematyczny 
monitoring stanu zdrowia w zakresie wad postawy/chorób kręgosłupa; 

iii) Indywidulanych konsultacji z lekarzem/fizjoterapeutą (trzy w projekcie); 

iv) Interwencji terapeutycznej w postaci treningów piłkarskich ukierunkowanych na 
rozwój ogólny i przeciwdziałanie wadom postawy/chorobom kręgosłupa (2 razy  
w tygodniu przez okres do 9 miesięcy); 
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b) Zapewnienia na rzecz Rodzica/Opiekuna prawnego: 

i) działań informacyjno-edukacyjnych zwiększających świadomość na temat wad 
postawy/chorób kręgosłupa oraz ich przeciwdziałaniu; 

 

c) zapewnienia na rzecz wszystkich Uczestników odpowiedniej kadry merytorycznej, 
bazy dydaktycznej, materiałów dydaktycznych. 

 

 

§ 3. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnik, zobowiązuje się do: 

a) aktywnego, systematycznego i punktualnego uczestnictwa w oferowanych  
w projekcie formach wsparcia, 

b) każdorazowego potwierdzania obecności na liście obecności, 

c) wypełniania ewentualnych ankiet ewaluacyjnych, ankiet oceny zajęć w trakcie trwania 
Projektu, w przypadku jej przeprowadzenia przez Organizatora, 

d) pisemnego usprawiedliwiania nieobecności, w przypadku przekroczenia limitów 
wskazanych w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  (wyłącznie na podstawie 
zaświadczenia lekarskiego). 

e) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z uzasadnieniem, w przypadku 
rezygnacji z udziału w Projekcie z powodów niezależnych od Uczestniczki/ka,  
a spowodowanych ważnymi losowymi względami życiowymi. Pisemna akceptacja 
oświadczenia uzyskana od Organizatora zwalnia Uczestnika z pokrycia kosztów, o których 
mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, 

f) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom, 
bądź osobom zaangażowanym w realizację niniejszego projektu, 

g) wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych 
osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, do celów związanych  
z przeprowadzeniem zajęć, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie 
niezbędnym do wywiązania się Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych 
wobec Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej, 

2. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika/czki oświadcza, że zapoznała/ł się z postanowieniami 
REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W  PROJEKCIE, akceptuje go  
i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika/czki potwierdza, że dane osobowe jego oraz dziecka 
podane przez niego w „Formularzu zgłoszeniowym" są prawdziwe, nie uległy zmianie od 
momentu złożenia formularza zgłoszeniowego oraz, że zobowiązuje się do 
bezzwłocznego informowania Organizatora o każdej ich zmianie. 

4. Organizator oświadcza, a Rodzic/opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że w przypadku 
nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie lub w przypadku nieusprawiedliwionej 
nieobecności na zajęciach (zgodnie z limitami wskazanymi w regulaminie rekrutacji i 
uczestnictwa w projekcie), a także złamania postanowień § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 
Rodzic/opiekun prawny Uczestnika/czki, zobowiązana/y jest do pokrycia kosztów udziału  
w projekcie proporcjonalnie do kosztów poniesionych przez Organizatora. Kwota podana 
przez Organizatora winna zostać wpłacona na konto Organizatora w terminie do 7 dni od daty 
wezwania Rodzica/opiekuna prawnego do zapłaty na numer rachunku bankowego wskazany 
w piśmie. 

5. Organizator odstąpi od żądania zwrotu kosztów, o których mowa w § 3 ust. 4, w indywidualnie 
uzasadnionych przypadkach, jeżeli przyczyną niedotrzymania warunków umowy było 
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wystąpienie nadzwyczajnych i niezawinionych przez Rodzica/opiekuna prawnego lub dziecko, 
okoliczności życiowych lub losowych. 

6. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu wyjdzie na jaw, że Uczestniczka/k 
nie spełniał/a warunków udziału w Projekcie lub jego Rodzic/opiekun prawny podał 
nieprawdziwe dane w podpisywanych dokumentach, Rodzic/opiekun prawny Uczestnika/czki 
zobowiązany będzie do zwrotu Organizatorowi Projektu poniesionych kosztów związanych  
z udziałem w Projekcie wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 

§ 4.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zakończenia udziału w projekcie.  

2. Zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz zmiany harmonogramu 
zajęć nie wymagają podpisania aneksu do umowy.  

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy z wyłączeniem § 4 punktu 2 wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą załatwiane przez strony 
polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania, strony poddadzą go pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Organizatora. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron umowy. 

 

Załączniki do umowy:  
 
1. Deklaracja uczestnictwa dotycząca dziecka oraz jego rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Świadoma zgoda na udział w Regionalnym Programie Zdrowotnym w zakresie chorób 
kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego. 

3. Rezygnacja z dalszego udziału w Regionalnym Programie Zdrowotnym w zakresie chorób 
kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego – wzór. 

4. Kwestionariusz badania ankietowego dziecka sprawdzającego poziom wiedzy z zakresu 
chorób kręgosłupa. 

5. Kwestionariusz badania ankietowego rodzica/opiekuna prawnego sprawdzającego 
poziom wiedzy z zakresu chorób kręgosłupa. 

6. Ankieta satysfakcji Uczestników Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie chorób 
kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego. 

 

  

 

 

_________________________ 

ORGANIZATOR 

_________________________ 

UCZESTNIK/CZKA 

 

 

    

 


