Załącznik nr 5c

UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
w ramach projektu pn.: „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia
pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą - podregion katowicki”
zawarta w dniu ........................... roku w ………………………pomiędzy:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2,
41-100 Siemianowice Śląskie, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000182167,
NIP 643-10-05-873, REGON 272165010, zwanym dalej „Organizatorem”, reprezentowanym przez:
Mariusza Nowaka - Dyrektora,
a
Panią/Panem ………………………………………………………………………………………. PESEL
…………………………………………… zamieszkałą/łym w
………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
Zwanym/ą dalej „Uczestnikiem szkolenia”
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika szkolenia w jednodniowym szkoleniu
z zakresu prewencji i leczenia ran przewlekłych o różnej etiologii, zorganizowanym w ramach
projektu: „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla
pacjentów obciążonych raną przewlekłą - podregion katowicki” (zwanego dalej w treści
umowy „Projektem”) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla
działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6.
Rozwój usług zdrowotnych - konkurs, w ramach umowy nr UDA-RPSL.09.02.06-24-0779/1600 z dnia 26.07.2017 r., realizowanym w Partnerstwie z NZLA ALFAMED Siemianowice
Śląskie, ul. Olimpijska 2, 41-100 Siemianowice Śląskie.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
3. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
§2
1. Zasady uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia
pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą - podregion katowicki”, zwany
dalej Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
2. Umowa zostaje zawarta na czas szkolenia.
3. Szkolenie jest jednodniowe i obejmuje 8 godzin dydaktycznych (5 godzin wykładów
i 3 godziny warsztatów).
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§3
1. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w Projekcie i zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień oraz
oświadcza, że spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie w nim określone.
2. Uczestnik szkolenia oświadcza, że zapoznał się z programem szkolenia opublikowanym na
stronie internetowej Organizatora: www.clo.com.pl
3. Uczestnik szkolenia oświadcza, że wszystkie jego dane zawarte w dokumentacji przedłożonej
w trakcie rekrutacji są aktualne, a w przypadku ich zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej
umowy niezwłocznie powiadomi o tym Organizatora.
4. Uczestnik szkolenia oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku
w związku z realizacją Projektu w celach promocyjnych. Rozpowszechnianie to może przybrać
w szczególności formę publikacji zdjęć na stronie internetowej Projektu.
5. Uczestnik szkolenia oświadcza, że zapoznał się z zasadami refundacji kosztów dojazdu.
§4
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do:
1) złożenia dokumentów rekrutacyjnych potwierdzających zgodność z grupą docelową oraz
potwierdzających chęć uczestnictwa w projekcie,
2) aktywnego uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych, na które się zakwalifikował,
3) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio
monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu.
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie wymaga zgłoszenia w formie pisemnego oświadczenia
o przyczynie rezygnacji.
3. W ramach nawiązanej umowy Uczestnik nabywa prawo do:
1) nieodpłatnego udziału w szkoleniu (5 godzin wykładów i 3 godziny warsztatów),
2) materiałów szkoleniowych,
3) wyżywienia w dniu trwania szkolenia (przerwa kawowa i obiad),
4) otrzymania dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu.
4. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa w Projekcie,
jeżeli po zaakceptowaniu złożonej przez Uczestnika szkolenia dokumentacji rekrutacyjnej –
Uczestnik szkolenia bez uzasadnionej obiektywnie przyczyny zrezygnuje z uczestnictwa
w Projekcie.
§5
Organizator oświadcza, że spełnia warunki konieczne do prowadzenia szkolenia, o którym mowa
w § 1 umowy, w tym dysponuje kadrą o odpowiednich kwalifikacjach i zapewnia sale dydaktyczne
i pomieszczenia wraz z wyposażeniem, niezbędne do prawidłowej realizacji programu szkolenia.
§6
Organizator może rozwiązać niniejszą umowę w sytuacji:
1) naruszenia przez Uczestnika szkolenia postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w Projekcie „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla
pacjentów obciążonych raną przewlekłą - podregion katowickiego”,
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2) podania przez Uczestnika szkolenia fałszywych informacji w dokumentacji przedłożonej
w trakcie rekrutacji do Projektu,
3) nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w Umowie uczestnictwa w szkoleniu.
§7
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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