
Załącznik nr 25   

do Regulaminu uczestnictwa w projekcie  
 

UMOWA/N 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Najlepsi, bo profesjonalni 
zawarta w dniu ………………. 202.. roku w Chełmie pomiędzy: 

Zespołem Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich  im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie,  

zwanym w dalszej części umowy Beneficjentem, reprezentowanym przez koordynatora – Danutę Makaruk 

 
a Nauczycielem ZSGiH: 
 

 

zamieszkałym/ą: 

 

 

PESEL:  

 

      

 
 zwaną/nym dalej Uczestniczką/Uczestnikiem 

§1. 

1. Przedmiotem umowy jest udział w projekcie Najlepsi, bo profesjonalni, współfinansowanym przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4. Kształcenie zawodowe; okres realizacji projektu: 

01.09.2020-3.08.2023. 
2. Wsparcie w ramach projektu obejmuje udział w zajęciach 

 

Efektywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: 10 godz.  

Narzędziownik cyfrowego Nauczyciela: 10 godz.   

Szkolna Baza Pomocy Dydaktycznych Online: 2 godz.   

Konsultacje ind. Szkolna Baza Pomocy Dyd. Online: 10 godz./m-c  

Gromadzenie zasobów w sieci: 15 godz.  

Konsultacje indywidualne Gromadzenie zasobów w sieci: 10 godz./m-c  

E-platforma ZSGiH: 4 godz.  

Konsult indywidualne E-platforma ZSGiH: 10 godz./m-c  

Praktyki metodą job shadowing 40 godz.  

 

§2. 
     Beneficjent zobowiązuje się do: 

1. organizacji wszystkich form wsparcia, o których mowa w §1 ust.2 zgodnie z programami zatwierdzonymi do realizacji przez Dyrektora 

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie i harmonogramami; 
2. zapewnienia bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia, o których mowa w §2 ust.2, w tym – w przypadku kwalifikacji na 

praktyki metodą job shadowing – zwrot kosztów przejazdu, pokrycie kosztów zakwaterowania, ubrania ochronne; 

3. wydania Uczestnikowi/Uczestniczce zaświadczeń i/lub certyfikatów potwierdzających ukończenie form wsparcia wymienionych w §1 
ust.2, o ile absencja nie przekroczy 20% nieobecności usprawiedliwionych; 

§ 3. 

Całkowity koszt udziału w projekcie wynosi 10 759,41zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć  41/100 złotych) i jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i własnych, wnoszonych jako wkład rzeczowy. 

§ 4. 

Uczestniczka/Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie, w tym zwłaszcza: 
1. regularnego uczęszczania na zajęcia projektowe, o których mowa w § 1 ust. 2 przez cały okres ich trwania; 

2. informowania (telefonicznie lub osobiście) Biura Projektu (ZSGiH,  22-100 Chełm, ul. Reformacka 13) lub Koordynatora (Danuta 

Makaruk, tel. 512 577 451) o przewidywanej absencji (spowodowanej chorobą lub innymi uzasadnionymi przyczynami), natychmiast po 
zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających obecność, 

3. punktualnego przychodzenia na zajęcia projektowe, 

4. współpracy z Beneficjentem w zakresie monitorowania efektów udziału w zajęciach projektowych, w tym wypełniania ankiet 
ewaluacyjnych 

§ .5. 

Beneficjent skreśla z listy Uczestników/Uczestniczek i rozwiązuje bez wypowiedzenia niniejszą umowę w przypadku nieuczęszczania lub 
nieusprawiedliwienia nieobecności przez Uczestnika/Uczestniczkę na zajęciach po opuszczeniu 20% liczby godzin zajęć projektowych, o których 

mowa w §1 ust. 2. 

§ 6. 
1. Uczestnik/Uczestniczka może rozwiązać niniejszą umowę z udokumentowanych, ważnych przyczyn losowych, z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

2. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o rozwiązaniu umowy musi zostać złożone pod rygorem nieważności na piśmie w Biurze Projektu 
ZSGiH w Chełmie, ul. Reformacka 13. 

§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§ 9. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 10. 
W przypadku ewentualnych sporów strony dążyć będą do rozstrzygnięć polubownych, a w razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie 

właściwy Sąd Powszechny. 

§ 11. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 
 

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

Czytelny podpis Uczestniczki/ka                                                                                                                                   Podpis Koordynatora 

 



 


