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UMOWA UCZESTNICTWA SŁUCHACZA  
 
Zawarta w dniu ...................................... w .......................................................... 
pomiędzy: 
1. Województwem Łódzkim al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź NIP 7251739344 – Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki 
ul. Św. Antoniego 47, w imieniu którego działa Iwona Gawron – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, zwanym w dalszej treści 
umowy: „Realizatorem Projektu” 
a  
2. Panią/Panem............................................................................................................................. 
Zamieszkałą/ym............................................................................................................................. 
Numer PESEL ................................ 
Zwanym w dalszej treści umowy „Uczestnikiem Projektu” 

 
 
PREAMBUŁA 

 
Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu pn. „NOWE KIERUNKI - NOWE 
MOŻLIWOŚCI”. Projekt realizowany jest przez Województwo Łódzkie/Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, na podstawie Praw  
i obowiązków Beneficjenta konkursowego projektu numer RPLD.11.03.01-10-0007/20 realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,  
 Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, 
Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

 
Umowa uczestnictwa reguluje prawa i obowiązki Stron. 

 
§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest: udzielenie Uczestnikowi przez Realizatora projektu wsparcia w postaci 

 udziału w projekcie „NOWE KIERUNKI – NOWE MOŻLIWOŚCI” zwanym dalej Projektem. 
2. Wsparcie udzielone zostanie w postaci:  

2.1 szkolenia o tematyce kosmetycznej* 
a) z zakresu kształcenia kompetencji zawodowych (relacje interpersonalne w pracy 

zawodowej)*  
b)  z zakresu sterylizacji w gabinecie kosmetycznym* 

do wyboru: 
GRUPA A 

a) z zakresu przedłużania i stylizacji rzęs *  
b) z zakresu wykonywania henny pudrowej * 
c) z zakresu wykonywania henny metodą piórkową (makijaż permanentny)* 

GRUPA B 
a) z zakresu wizażu scenicznego z elementami charakteryzacji * 
b) z zakresu podologii* 
c) z zakresu mezoterapii mikroigłowej * 

2.2 szkolenia o tematyce stomatologicznej 
a) z zakresu kształcenia kompetencji zawodowych(relacje interpersonalne w pracy z różnym 

klientem)* 
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b) z zakresu periodontologii* 
c) z zakresu profesjonalnej asysty chirurgiczno - implantologicznej*  
d) z zakresu sterylizacji w gabinecie stomatologicznym* 

2.3 realizacja kształcenia na kierunku Technik sterylizacji medycznej* 
2.4 doradztwo zawodowe: 

a) warsztaty z psychologii 
b) warsztaty z autoprezentacji  

 

* wykreślić, jeśli nie dotyczy 

 

3.  Harmonogram zajęć zostanie przekazany Uczestnikowi na min. 3 dni przed rozpoczęciem 
planowanej formy wsparcia. 
4.     Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

§ 2. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od …………………... r. do ………………….. r. 
2. Umowa może zostać rozwiązana: 

a) przez Uczestnika Projektu z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z ważnych przyczyn niezależnych od Uczestnika 
Projektu,  

b) przez Realizatora Projektu bez okresu wypowiedzenia, w przypadku rezygnacji udziału  
w projekcie z przyczyn innych niż opisanych w § 2 pkt 2 a ze skutkiem natychmiastowym,  

c) gdy Umowa z Instytucją Zarządzającą o dofinansowanie projektu pt. „NOWE KIERUNKI – 
NOWE MOŻLIWOŚCI” zostanie rozwiązana, w trybie natychmiastowym,  

d) za porozumieniem między stronami dokonanym na piśmie, 
e) w przypadku niespełniania kryteriów Uczestnika Projektu do objęcia wsparciem określonych 

w Regulaminie umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym. 
 

 
§ 3 

1. W związku z § 1 pkt 1 umowy Realizator Projektu zobowiązuje się do:  
a) zapewnienia wsparcia w zakresie określonym w z § 1 pkt 2, 
b) wydanie zaświadczeń/dyplomów/certyfikatów o ukończonym szkoleniu. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

a) punktualnego i aktywnego udziału w działaniach realizowanych w każdej przyznanej formie 

wsparcia, w tym uczestnictwa w co najmniej 80% godz. zajęć w przypadku szkoleń oraz min 
50% godz. zajęć w przypadku kształcenia zawodowego, pisemnego poświadczenia obecności,   

b) przystąpienia do egzaminu po zakończeniu szkoleń/kształceniu.  
3. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik Projektu zobowiązany jest do samodzielnego 

uzupełnienia wiedzy w oparciu o materiały szkoleniowe. 
4. Szkolenia/kształcenie zakończone są egzaminem w formie ustalonej przez organizatora szkolenia.  
 

§ 4  
Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą 
rozstrzygały w wyniku negocjacji – polubownie, w przypadku braku porozumienia stron sądem 
właściwym do rozstrzygania sporów będzie właściwy dla siedziby Realizatora Projektu.  
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§ 5 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

 
§ 6 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
 

 
§ 7  

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach –po jednym dla każdej ze 
stron. 
 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………………    …………………………………………………………… 

Podpis realizatora projektu                      Podpis Uczestnika/czki projektu 
 
 


