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Opoczno, dnia 1 września 2020 r. 

 

 

 

UMOWA NR …………………… 

 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„Akademia Smyka - partnerem w opiece nad dzieckiem dla 

pracującego rodzica” 
 

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Numer i nazwa Działania dla Osi: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad 

dziećmi w wieku do 3 lat 

  

zawarta w Opocznie w dniu 1 września 2020 r. pomiędzy: 

 

„Akademią Przedszkolaka” Agnieszka Klimek z siedzibą  w Opocznie  

przy ul. M.C. Skłodowskiej 22 

zwaną dalej Realizatorem Projektu, 

reprezentowanym przez Agnieszkę Klimek 

a 

Panem/Panią ……………………………………………………………………………………. 

zamieszkałym/-ą w ……………………………………………………………………………... 

seria i nr dowodu osobistego …………………………………………………………………… 

PESEL ………………………………………………………………………………………….. 

zwanym/ą dalej Uczestnikiem Projektu   

zaś wspólnie zwanymi Stronami 

 

 

Uczestnik Projektu występuje w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy dziecka:  

imię i nazwisko dziecka ...............................................................................................................  

PESEL dziecka ...................................................................................... urodzonego(ej) w dniu 

.......................................... w ............................................................................... (miejsce urodzenia)  

zamieszkałego(ej) w ...........................................................................................................................  

telefon kontaktowy .............................................................................................................................  

adres poczty elektronicznej: ............................................................................................................... 
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Preambuła 

 

Niniejsza  Umowa  zawarta  zostaje  w  ramach  Projektu  „Akademia Smyka - partnerem                  

w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: X Adaptacyjność 

pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Numer i nazwa Działania dla Osi: X.1 Powrót na rynek 

pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat 

 

Wsparcie   w   ramach   Projektu   kierowane  jest   do  25   Rodziców/Opiekunów   z   województwa 

łódzkiego Powiat Opoczyński powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem                  

i wychowywaniem dziecka i sprawujących opiekę nad dzieckiem, które ma ukończone 20 tygodni 

i nie więcej niż 3 lata. 

 

 

§1 

 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział Uczestnika w Projekcie w następujących 

formach wsparcia: świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych dla dziecka w wieku do 

lat 3: (Imię i nazwisko dziecka)............................................................................................... 

2. Uczestnik  został  wybrany  zgodnie  z  kryteriami  przyjętymi  w  Regulaminie  rekrutacji  

i  udziału  w Projekcie  

3. Uczestnik zobowiązuje się do doręczenia Organizatorowi Projektu dokumentów, o których 

mowa w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie. 

4. Umowa między Stronami zawarta zostaje na czas określony od 01.09.2020 do 31.07.2022. 

 

 

§ 2 

 

Obowiązki Realizatora Projektu 

 

1. Realizator Projektu zobowiązuje się do udzielenia wsparcia Uczestnikowi Projektu w postaci: 

a) realizacji celów i zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  

b) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w placówce,  

c) sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb rozwojowych, 

d) organizacji zajęć wychowawczych i dydaktycznych uwzględniających właściwy rozwój 

psychomotoryczny dziecka m. in.: zajęcia neurologopedą, zajęcia umuzykalniające, 

smykomultisensorykę, 
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e) wspomagania wychowawczej roli rodziny,  

f) zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej  

g) zapewnienia całodziennego wyżywienia,  

h) zapewnienia przestrzegania wymagań w zakresie ochrony informacji o dziecku i rodzicach oraz  

ochrony danych osobowych i innych uważanych za poufne, stosownie do wytycznych ustawowych.  

2. Wszelkie inne, poza wymienionymi w paragrafie 2 punkt 1 a)-h), w tym proponowane przez 

rodziców/opiekunów prawnych formy sprawowania opieki, pokrywane będą ze środków własnych 

rodziców/opiekunów prawnych Uczestników projektu, po stosownych ustaleniach z Realizatorem 

Projektu. 

3. Realizator zobowiązuje się realizować projekt zgodnie z równością szans kobiet i mężczyzn. 

 

 

§ 3 

 

Odpłatność 

 

1. Odpłatność miesięczna za opiekę (czesne): wynosi 170 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych). 

2.Czesne miesięczne płatne jest do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy: 

91 1240 3129 1111 0010 9496 3839 Agnieszka Klimek w tytule: Imię i nazwisko dziecka oraz 

miesiąc, za który wnosi się opłatę.  

3. Jeśli Uczestnik dopuszcza się zwłoki w opłacie czesnego za 2 okresy rozliczeniowe. tj. nie 

wykonuje zobowiązania z umowy wzajemnej, Organizator Projektu wezwie go pisemnie                        

i wyznaczy dodatkowy jednomiesięczny termin do opłaty zaległego czesnego z zagrożeniem, że       

w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu (1 miesiąc) będzie on uprawniony do 

niezwłocznego odstąpienia od umowy, wystosowania wezwania do zapłaty za cały zaległy okres 

wraz z odsetkami ustawowymi wraz z pisemnym powiadomieniem Uczestnika.  

 

 

§ 4 

 

Obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania Regulaminu rekrutacji, 

b) zapoznania się i przestrzegania Regulaminu organizacyjnego oraz Statutu Placówki,  

c) osobistego przyprowadzania dziecka do żłobka i odebrania go po zakończeniu zajęć lub 

pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej – pełnoletniej  

d) przyprowadzenia do żłobka dziecka zdrowego i zdolnego do uczestnictwa w zajęciach, 

e) poddawania się monitoringowi służącemu kontroli poziomu osiągniętych wskaźników projektu, 

w tym wypełniania testów i ankiet dostarczanych przez Realizatora Projektu, 
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2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnika Projektu zobowiązuje się do 

dostarczenia Realizatorowi pisemnej deklaracji rezygnacji wraz z uzasadnieniem najpóźniej do          

3 dni roboczych od rezygnacji. 

 

 

§ 5 

 

Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy 

 

1.Realizator może rozwiązać Umowę w przypadku: 

a) rażącego naruszenia przez Uczestnika Projektu zasad zawartych w Umowie i Regulaminie 

rekrutacji, 

b) stwierdzenia w trakcie realizacji Projektu, iż dane podane przez Uczestnika na etapie rekrutacji 

były niezgodne ze stanem faktycznym, 

c) zaistnienia ważnej przyczyny uniemożliwiającej Uczestnikowi dalszy udział w projekcie, 

d) złożenia przez Uczestnika pisemnej deklaracji rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, 

e) rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu, 

2. W przypadkach wymienionych w paragrafie 5 punkt 1 a)-e) rozwiązanie Umowy następuje ze 

 skutkiem natychmiastowym. 

 

 

§ 6 

 

Zgoda na publikację wizerunku 

 
1.Uczestnik: wyraża / nie wyraża (*niepotrzebne skreślić) zgodę na robienie zdjęć, filmów                    

z udziałem Dziecka/Rodzica dotyczących wydarzeń żłobkowych, a także ich publikację na stronie 

internetowej Żłobka, funpage-u żłobka na Facebook-u w celach promocyjno-marketingowych. 

Placówka zobowiązuje się zachować wszelkie zasady etyczne, tak aby nie wpływać negatywnie na 

wizerunek Dziecka i jego Rodziców/Opiekunów Prawnych.  

2.W przypadku nie wyrażenia zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka - 

opiekunki dziecięce nie będą robić dziecku zdjęć podczas jego pobytu w Placówce. 

 

 

§ 7 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Realizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika w przypadku wstrzymania 

dofinansowania projektu. 

2. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. W sprawach nieregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Spory wynikłe na tle stosowania Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie,                    

w przypadku braku rozwiązania polubownego spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Realizatora Projektu. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

6. Realizator zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do zmiany Umowy. 

 

 

 

 

 

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

 

Pieczęć i podpis Realizatora Projektu                                    Podpis Uczestnika Projektu 
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