
 
 
 
 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR ……...... 

 

zawarta w Toruniu w dniu …............................... pomiędzy:  

Stowarzyszeniem „Tilia”, zwanym dalej „Realizatorem”, reprezentowanym przez:  

Zbigniewa Szcześniaka – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Tilia” 

a  

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

adres zamieszkania:.....................................................................................................................  

będących rodzicem/opiekunem prawnym dziecka  
 
............................................................................... legitymującą/-ego się numerem PESEL  
 
....................................................., zwanego dalej „Uczestnikiem Projektu”.  
 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Realizatora wsparcia w ramach 

projektu pn. „Wsparcie umiejętności sensorycznych poprzez realizację warsztatów dla 

dzieci z obszaru LSR z gminy miasta Toruń” (nr 1/G/2018-28), zwanego dalej 

„Projektem”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Dofinansowania na jego realizację udzieliło 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.  

2. Wsparcie w ramach Projektu oraz szczegółowe warunki elementów wsparcia udzielane 

są na zasadach określonych w Regulaminie 

§ 2 

1. Wsparcie w ramach Projektu udzielane jest w okresie realizacji Projektu, zgodnie z 

Regulaminem Projektu od dnia podpisania niniejszej Umowy, maksymalnie do dnia 

zakończenia realizacji Projektu, zgodnie z Regulaminem Projektu.  

 



 

 

§ 3 

1. Na dzień podpisania niniejszej Umowy Uczestnik oświadcza, że spełnia wymogi 

kwalifikowania się do Projektu, zgodnie z zapisami Regulaminu Projektu. 

2.  Wszystkie warunki uczestnictwa w Projekcie oraz obowiązki Uczestnika Projektu 

zawarte są w Regulaminie Projektu. Uczestnik Projektu oświadcza, że zna zapisy w/w 

Regulaminu i zobowiązuje się do ich stosowania.  

3. Dokumenty dotyczące projektu są podpisywane osobiście przez pełnoletnich 

uczestników projektu, w przypadku osób niepełnoletnich dokumenty podpisywane są 

przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika. 

 

 

§ 4 

1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem zmian wynikających z aktualizacji Regulaminu Projektu, 

dla których wystarczającą formą jest potwierdzenie przyjęcia do wiadomości 

wprowadzonych zmian (za wystarczające przyjmuje się potwierdzenie w formie 

pisemnej lub elektronicznej).  

2. Ponadto aktualizacja danych osobowych nie wymaga formy aneksu, tylko 

przedłożenia przez Uczestnika Projektu zaktualizowanej i podpisanej Deklaracji 

uczestnika projektu. 

§ 5 

1. Uczestnik Projektu może rozwiązać Umowę, co jest jednoznaczne z zaprzestaniem 

uczestnictwa w Projekcie, jedynie w uzasadnionych przypadkach tj. np. choroba, nagła 

sytuacja losowa. Rozwiązania umowy dokonuje się w formie pisemnej z podaniem 

przyczyny jej przerwania.  

§ 6 

1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu.  

2. Wszelkie spory między Realizatorem a Uczestnikiem Projektu związane z realizacją 

niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Beneficjenta.  



3. Umowę sporządzono w Toruniu, w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach: jednym dla Realizatora oraz jednym dla Uczestnika Projektu. 

4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony.  

 

§ 7 

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w 

formie pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. 

Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy: 

  

Do Realizatora: Stowarzyszenie „Tilia”, ul. Przysiecka 13, 87 – 100 Toruń 

Do Uczestnika Projektu: ………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

        

                                                                                                                Realizator  Projektu                                                                                                                         

 

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

(Imię i nazwisko, podpis)                                                                                                                             (pieczęć, imię i nazwisko osoby upoważnionej  

do podpisania Umowy w imieniu Realizatora) 


