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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
NR ..………/PAMI/2018 

cykl szkoleniowy dla uczniów klas VII i VIII 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 
 
zawarta w dniu ……………………….….. 2018 r. w Białymstoku pomiędzy: 
Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok NIP 542-020-87-21, zwaną dalej 
Uczelnią, reprezentowaną przez: Prorektora ds. Rozwoju dr hab. inż. Romana Kaczyńskiego prof. PB 
a 
……………………………………….…………………..…………………………………………………….., PESEL ……………………….…………....... w imieniu, 
którego działa rodzic/opiekun prawny ……………………………………………………………………………………, zwanym dalej Uczestnikiem.  
 
Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają: 
1. Projekt: PODLASKA AKADEMIA MŁODEGO INŻYNIERA. 
2. Regulamin: Regulamin Projektu Podlaska Akademia Młodego Inżyniera cykl szkoleniowy dla uczniów klas VII VIII. 
3. Wsparcie: Udział w programie zajęć składającym się z 9 modułów, bilans kompetencji (BK), określone Regulaminem 

i treścią projektu. 
4. Umowa: Umowa uczestnictwa w projekcie. 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest zorganizowanie zajęć w ramach projektu przez Uczelnię oraz udział Uczestnika w Projekcie, 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-00-U104/17-00 z dnia 
21.09.2018 roku. 

2. Wsparcie jest przyznane Uczestnikowi, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie oraz podpisał Umowę. 
3. Uczestnik otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych w Umowie. 
4. Wsparcie udzielane jest w okresie trwania projektu. 

§ 2 
WARUNKI PODSTAWOWE I OŚWIADCZENIA STRON 

1. Celem głównym Projektu jest rozbudzenie w młodzieży ciekawości, potrzeby rozwijania zainteresowań i zachęty do 
pogłębiania wiedzy, a w konsekwencji podjęcia edukacji na poziomie wyższym. 

2. Uczestnikami mogą być uczniowie klasy VII lub VIII szkoły podstawowej z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki i 
Siemiatycz. 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31.08.2019 roku. 
4. Uczelnia oświadcza, iż jest realizatorem Projektu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 niniejszej umowy. Uczelnia na realizację 

Projektu otrzymała dofinansowanie na warunkach szczegółowo określonych w Umowie o dofinansowaniu projektu w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

5. Uczelnia oświadcza, iż Uczestnik został zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 
6. Prawa i obowiązki Uczestnika wynikają z postanowień niniejszej umowy oraz Regulaminu. 
7. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i spełnia warunki uczestnictwa w nim określone oraz akceptuje 

wszystkie jego zapisy. 
8. Uczestnik oświadcza, że wszelkie dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są prawdziwe i aktualne. W przypadku 

podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, mających wpływ na jego kwalifikowalność, zobowiązuje się on do 
zwrotu kosztów niekwalifikowalnych dofinansowania w wysokości przypadającej na jego udział w Projekcie oraz 
wszelkich kosztów, jakie wyniknęły z tytułu podania nieprawdziwych danych. Uczestnik zobowiązuje się bezzwłocznie 
informować Uczelnię o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. 

9. Uczestnik jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, za podanie fałszywych danych lub 
złożenie fałszywych oświadczeń  na podstawie, których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 

10. Integralną częścią Projektu są: bilans kompetencji (wstępne i końcowe badanie kompetencji), warsztaty, wykłady, 
ćwiczenia. 
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11.  Projekt realizowany będzie zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Uczelnię. Uczelnia zastrzega sobie 
możliwość zmiany harmonogramu. 

12. Terminy i miejsca realizacji poszczególnych form wsparcia przedstawiane są przez Uczelnię. 
13. Uczestnik oświadcza, iż wyraża nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na nieodpłatne prawo Uczelni do 

wielokrotnego wykorzystania zdjęć ze swoim wizerunkiem jako Uczestnika. Zgoda jest ważna także w razie rozwiązania 
niniejszej umowy. 

14. Podstawową obowiązującą formą komunikowania się Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy jest poczta 
elektroniczna. Uczestnik zobowiązany jest regularnie odczytywać pocztę elektroniczną a także niezwłocznie 
informować Uczelnię o każdorazowej zmianie swego adresu e-mail. Strony podają następujące adresy e-mailowe do 
korespondencji: 

– Uczelnia: pami@pb.edu.pl  
– Uczestnik: ……………………………………………. 

§ 3 
ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA 

Uczestnik jest zobowiązany do: 
1) Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach. 
2) Uczestnictwa w przeprowadzanych BK posiadanych przez Uczestnika przed rozpoczęciem zajęć  i po ich 

zakończeniu. 
3) Wypełniania ankiet, testów i innych zalecanych ze względu na konieczność monitorowania rezultatów 

Projektu; 
4) Bieżącego informowania Uczelni o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie 
5) Niezwłocznego poinformowania Uczelni o niemożności uczestnictwa w zaplanowanych. Wszelkie 

nieobecności wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia w terminie do 7 dni od momentu ich wystąpienia. 
W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi wymagane jest 
zaświadczenie lekarskie potwierdzające tę okoliczność. W pozostałych przypadkach wymagane jest złożenie 
stosownego oświadczenia. 

6) Natychmiastowego informowania o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w 
kwestionariuszu zgłoszeniowym oraz deklaracji uczestnictwa. 

7) Uczestnik zobowiązany jest do: 
a. udziału w minimum 80% zajęć w ramach projektu. 
c. punktualnego przychodzenia na zajęcia. 

§ 4 
PRAWA UCZESTNIKA 

Uczestnik ma prawo do: 
1. Nieodpłatnego udziału w zajęciach z zastrzeżeniem § 5 pkt. 4 niniejszej Umowy.  
2. Zajęcia składać się będą z modułów: 
 

MODUŁ - ZAJĘCIA Z ZAKRESU LICZBA GODZIN 

1. zastosowań nowoczesnych instalacji i sztucznej inteligencji  4 

2. zoologii i procesów chemicznych w środowisku przyrodniczym 4 

3. praw mechaniki, przetwórstwa i zastosowania tworzyw sztucznych 4 

4. projektowania, konstrukcji, modelowania 4 

5. druku 3D oraz programowania  4 

6. logiki i matematyki (ESCAPE ROOM) 4 

7. inżynierii  kreatywności (1) 4 

8. inżynierii  kreatywności (2) 4 

9. aktywnej komunikacji w j. angielskim, efektywnego poszukiwania  źródeł informacji 4 
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3. Wglądu i aktualizacji swoich danych. 
4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy przed rozpoczęciem udziału w projekcie. 

§ 5 
ZOBOWIĄZANIA I PRAWA UCZELNI 

1. Uczelnia zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi możliwość uczestnictwa w zajęciach określonych we wniosku o 
dofinansowanie oraz Regulaminie. 

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsca realizacji form wsparcia. 
3. Uczelnia ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadku: 

a. niewywiązania się przez Uczestnika ze zobowiązań określonych w § 3 niniejszej umowy. 
b. wstrzymania dofinansowania projektu, o którym mowa w § 1 pkt. 1. 

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w czasie jego trwania (po podpisaniu umowy 
uczestnictwa w projekcie) lub nieuzasadnionej nieobecności na co najmniej 21% zajęć w ramach projektu, Uczestnik 
zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Uczelnię kosztów zajęć 
przypisanych do jednego uczestnika, w postaci kary umownej w wysokości 1004,00 zł* (słownie: jeden tysiąc cztery 
złote i 00/100). Kara umowna będzie płatna na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty wysyłanego przez Uczelnię, 
w terminie i na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. 
*powyższa wartość wynika z nakładów jakie musi ponieść Uczelnia na jednego uczestnika projektu. 
 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  
2. Strony oświadczają, że zapoznały się z postanowieniami niniejszej umowy i nie wnoszą do niej zastrzeżeń. 
3. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na osoby trzecie.  
4. Dokumentem nadrzędnym nad Umową jest Regulamin. 
5. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku 

porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Beneficjenta.  
6. W razie braku możliwości kontaktu Stron formą wskazaną w § 2 pkt 14 niniejszej umowy, korespondencja będzie 

przesyłana na adresy Stron, podane w komparycji. W przypadku nieodebrania korespondencji wysłanej pod w/w adres, 
będzie ona uznawana za doręczoną z upływem ostatniego dnia, w którym mogła zostać odebrana. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze storn. 
8. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.  
 
 
 
 
 ……………………………………………………………………..……….                     …………………………………………………………… 
    data, podpis rodzica/opiekuna prawnego                  pieczątka i podpis osoby upoważnionej ze strony Uczelni 

 
 
 
Załącznik: 
1. Deklaracja uczestnictwa. 
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