
 

 

 

 
Załącznik nr 12   

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa   

w projekcie pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ”  

 

UMOWA NR …/Turnus/.. 

uczestnictwa w Rodzinnym Turnusie Wyjazdowym 

realizowanym w ramach projektu pn. Rodzinna PRZYSTAŃ 
 

zawarta w dniu ………… roku w Chełmie pomiędzy: 

Stowarzyszeniem Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie,  

zwanym w dalszej części umowy Partnerem Wiodącym, 

reprezentowanym przez koordynatora projektu – Adrianę Sztuk 
 

 
a Panią/Panem: 

 
 

zamieszkałą/ym: 

 

 

PESEL:  

 
                

 

 

 zwaną/nym dalej Uczestniczką/Uczestnikiem 

 

§1. 
1. Przedmiotem umowy jest udział w okresie ……………….–……………………..w Specjalistycznych 

poradach rodzinnych dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, realizowanych w ramach projektu pn. Rodzinna PRZYSTAŃ współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020. 
 

2. Wsparcie w ramach projektu obejmuje: 

 

a) udział w 3-dniowym turnusie ……….   (wpisać liczbę członków rodziny zakwalifikowanych na 

turnus) członków rodziny Uczestniczki/Uczestnika (zgodnie z Wnioskiem o rekrutację na 

specjalistyczne porady rodzinne – w załączeniu); 

b) udział w ramach turnusu w obowiązkowych zajęciach: 

 Pod okiem psychologa  – 2 spotkania x 3 godz. 

 Pod okiem ekonomisty/prawnika – 1 spotkanie x 3 godz. 

 Pod okiem doradcy zawodowego – 1 spotkanie x 3 godz. 

 

 

§2. 
     Partner Wiodący zobowiązuje się do: 

1) organizacji zajęć, o których mowa w §1 ust. 2 zgodnie z programami zatwierdzonymi do realizacji 

przez Grupę Sterującą projektu Rodzinna PRZYSTAŃ i harmonogramami; 

2) pokrycia  kosztów: transportu na zajęcia projektowe, noclegów i wyżywienia; 

3) zapewnienia opieki nad grupami przez specjalistów – realizatorów zajęć wymienionych w §1 

ust. 2b; 



 

4) wydania zaświadczeń i/lub  certyfikatów potwierdzających odbyte zajęcia, o ile absencja nie 

przekroczy 20% nieobecności usprawiedliwionych; 

5) pokrycia kosztów ubezpieczenia uczestnika/uczestniczki i członków jego/jej rodziny w okresie 

udziału w turnusie wyjazdowym. 

 

§ 3. 
Uczestniczka/Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie, 

w tym zwłaszcza: 

1) wniesienia opłaty własnej w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za częściowe pokrycie 

kosztów pobytu na turnusie, najpóźniej na 3 dni przed planowanym wyjazdem (opłatę należy uiścić 

w Biurze Projektu), 

2) regularnego uczęszczania na zajęcia projektowe, przez cały okres ich trwania i informowania 

(telefonicznie lub osobiście) Biura Projektu (Stowarzyszenie Integracji rodzin PRZYSTAŃ, 22-100 

Chełm, ul. Ogrodowa 46) lub Koordynatora (Adriany Sztuk, tel. 510502900 lub 825643632) 

o przewidywanej absencji (spowodowanej chorobą lub innymi uzasadnionymi przyczynami), 

natychmiast po zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających obecność, 

3) punktualnego przychodzenia na zajęcia projektowe, 

4) nieopuszczania zajęć przed ich zakończeniem i przestrzegania godzin ustalonych przerw; 

5) współpracy z Projektodawcą w zakresie monitorowania efektów udziału w praktykach, w tym 

wypełniania ankiet ewaluacyjnych, 

6) systematycznego podpisywania obecności na zajęciach projektowych. 

 

§ 4. 
Partner Wiodący 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 wskazanych zajęć projektowych, o których mowa w §1 ust. 2. 

 

§ 5. 
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 – Stowarzyszenie Integracji rodzin PRZYSTAŃ,  22-100 Chełm, 

ul. Ogrodowa 46. 

 

§ 6. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. 
W przypadku ewentualnych sporów strony dążyć będą do rozstrzygnięć polubownych, a w razie braku 

porozumienia spory rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny. 

 

§ 9. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 
………..…………………………… ……………..                                                         ……………………………………………………. 
Czytelny podpis Uczestniczki/ka                                                                 Podpis Koordynatora projektu 

    

 
 

 



 

 


