Umowa nr …….
uczestnictwa w projekcie
z dnia ………………..
pomiędzy
Zamawiający:
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
NIP: 898-10-47-139
REGON 040123332
Adres siedziby: 50-328 Wrocław, ul. Katedralna 9
reprezentowany przez Rektora PWT - ks. prof. dr hab. Włodzimierza Wołyńca
zwanym dalej Beneficjentem
a
Imię i nazwisko:
PESEL:
Adres zamieszkania:
Zwanym dalej Uczestnikiem
Zamawiający i Uczestnik zawierają w dniu 24.11.2015 r. umowę następującej treści:
§1
Uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału w programie „Działania 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym na projekty dotyczące wspierania wysokiej jakości usług świadczonych przez
Akademickie Biura Karier w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na
poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa” (konkurs
3/ABK/POWER/3.1/2015 z dnia 14 października 2015 r.), w sytuacji przyznania uczelni pieniędzy na
realizację projektu.
§2
Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich zaproponowanych mu przez Beneficjenta
formach testów i szkoleń, które będą obejmowały:
1. Badanie kompetencji zawodowych Uczestnika (rozmowa wstępna, wypełnienie testu przez
internet, spotkanie z konsultantem i doradcami ABK PWT we Wrocławiu ( Akademickie
Biuro Karier Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu) ustalone
w dowolnym terminie).
2. Udział w rozmowach coachingowych, zawodowych, mentoringu lub doradczych zawodowych
dotyczących kształcenia umiejętności i kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, zakładania
własnej działalności, (w zależności od kierunku i ścieżki rozwoju osobistego oraz kariery
zawodowej wyznaczonych wraz z Uczestnikiem w oparciu o wynik testu kompetencji
zawodowych), które będą prowadzone w dowolnych terminach w trakcie trwania grantu.
3. Udział Uczestnika w zaproponowanych szkoleniach i warsztatach.
4. Udział Uczestnika w działaniach z zakresu monitoringu karier zawodowych.
a) Monitoring prowadzony w trakcie i po zakończeniu realizacji niniejszego projektu powinien
być każdorazowo przeprowadzony w ciągu 6 miesięcy od zakończenia wsparcia (nie później
niż 6 miesięcy od zakończenia kształcenia Uczestnika).
§3
Uczelnia zobowiązuje się do nie pobierania żadnych opłat od Uczestnika projektu w przypadku
wywiązania się przez niego z obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz z udziału
w projekcie.

§4
Uczestnik ma możliwość rezygnacji z projektu tylko i wyłącznie w przypadku ciężkiej choroby
uniemożliwiającej uczestnictwo w projekcie popartej zwolnieniem lekarskim lub zmiany uczelni.
W przypadku uzasadnionych powodów rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w projekcie
wyczerpujących przypadki wymienione w paragrafie 4, (wymienione powyżej) Uczestnik
zobowiązany jest w ciągu 7 –dmiu dni roboczych od wystąpienia okoliczności, dostarczyć do ABK
PWT we Wrocławiu dokumenty zawierające informację o rezygnacji wraz z dokumentacją
potwierdzającą powód rezygnacji z uczestnictwa.
§5
W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w grancie Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu
wszystkich kosztów poniesionych przez Beneficjenta związanych z powyższym projektem
w przeliczeniu na jednego Uczestnika. Kwotę powyższą należy wpłacić na konto PWT we Wrocławiu:
Konto bankowe: PKO BP S.A.
81 1020 5242 0000 2702 0139 6142 w terminie 14 dni od momentu dostarczenia pisemnej rezygnacji.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
§7
Dane kontaktowe Uczestnika niezbędne do realizacji umowy (adres korespondencyjny, telefon,
e-mail): …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikające na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej.
W przypadku nie dojścia do porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego (Beneficjenta).
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Uczestnik.
§ 10
Umowa będzie nieważna w sytuacji, gdy Beneficjent nie otrzyma dofinansowania na grant, lub
z innych powodów nie weźmie udziału w konkursie wymienionym w paragrafie 1 niniejszej umowy.

…………………………….
(Pieczęć imienna i podpis Beneficjenta)

………….……………………………….
(podpis Uczestnika)

