Za cznik nr 2
do Regulaminu Rekrutacji i udzia u w Projekcie
pn .”Pod czeni – Niewykluczeni. Dzia anie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”

Umowa uczestnictwa Nr
w Projekcie pn. „Pod czeni – Niewykluczeni.
Dzia anie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”,
Zawarta pomi dzy Gmin Pi tek, maj
sw siedzib w Pi tku przy ul. Rynek 16 (zwanym w dalej
„Organizatorem”), reprezentowanym przez: Krzysztofa Lisieckiego – Wójta Gminy Pi tek,
a
……………...............................................……………., zam. w ………..........………………….,
……………………………,
legitymuj cym
si
dowodem
osobistym/paszportem
…………………………………., PESEL: ………………………, zwanym dalej „Uczestnikiem”.

ul.
nr:

§1
Uczestnik o wiadcza, e spe nia ni ej wymienione warunki formalne:
Zg asza z w asnej woli ch
uczestnictwa w szkoleniu w ramach projektu pn.: Pod czeni –
Niewykluczeni. Dzia anie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”, odbywaj cego si na terenie Gminy
Pi tek, realizowanym przez Organizatora.
Spe nia okre lone kryteria uczestnictwa w Projekcie:
1. Gospodarstwa domowe spe niaj ce warunki upowa niaj ce do otrzymania wsparcia
w ramach systemu pomocy spo ecznej.
A. Prawo do wiadcze z pomocy spo ecznej przys uguje zgodnie z Art.8 Ust.1 Ustawy o
pomocy spo ecznej:
a. osobie samotnie gospodaruj cej, której miesi czny dochód nie przekracza kwoty
542,00 z netto;
b. osobie w rodzinie, w której miesi czny dochód na osob nie przekracza 456,00
netto;
c. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osob w
rodzinie.
2. Gospodarstwa domowe spe niaj ce warunki upowa niaj ce do otrzymania wsparcia
w ramach systemu wiadcze rodzinnych.
A. Prawo do zasi ku rodzinnego i dodatków do tego zasi ku przys uguje:
a. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
b. opiekunowi faktycznemu dziecka;
c. osobie ucz cej si .
B. W ramach systemu wiadcze rodzinnych, wiadczeniem obowi zuj cym jest zasi ek
rodzinny.
C. Zasi ek rodzinny przys uguje rodzinom, których miesi czny dochód netto nie przekracza
539,00
netto na osob w rodzinie lub 623,00
netto na osob w rodzinie, je li
w rodzinie jest dziecko niepe nosprawne.
3. Dzieci i m odzie ucz ca si z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i spo ecznej uprawniaj cej do
uzyskania stypendiów socjalnych.
4. Osoby niepe nosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe nosprawno ci lub z
orzeczeniem równowa nym.
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5. Wszystkie grupy docelowe.
1. Kryteriami obowi zkowymi dla ka dej z grup sjest:
a. sta y lub czasowy meldunek na terenie Gminy Pi tek;
b. spe nienie minimum jednej z przes anek wynikaj cej z § 1;
c. brak dost pu do Internetu w gospodarstwie domowym i nieposiadanie komputera;
d. uko czenie szkolenia komputerowego w ramach projektu przez przynajmniej jednego
domownika;
e. dostarczenie
wymaganych
dokumentów
oraz
podpisanie
umowy
z Beneficjentem.
§2
1. Uczestnik o wiadcza, e zapozna si z Regulaminem Rekrutacji do projektu „Pod czeni –
Niewykluczeni. Dzia anie przeciw wykluczeniu cyfrowemu” i go akceptuje.
2. Uczestnik o wiadcza, e w celu udokumentowania spe nienia wymogów formalnych z
nast puj ce dokumenty:
- formularz rekrutacyjny wraz z niezb dnymi za cznikami.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomo ci, e z one dokumenty nie podlegaj zwrotowi.
§3
1. Organizator, zobowi zuje si do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obs ugi komputera,
podstawowych programów komputerowych, korzystania z Internetu, cznie 30 szkole po 30 godzin
szkoleniowych/grupa( cznie 300 os.:30 grup po 10 osób).
W ramach szkolenia uczestnik zostanie zakwalifikowany do grupy szkoleniowej w ramach
nast puj cych modu ów tematycznych, na podstawie ankiety dotycz cej oceny umiej tno ci obs ugi
komputera oraz preferencji w zakresie szkolenia komputerowego:
a. Modu I (..... godzin) Podstawy obs ugi komputera,
b. Modu II (...... godzin) Pos ugiwanie si edytorem tekstu,
c. Modu III (...... godzin) Pos ugiwanie si arkuszem kalkulacyjnym,
d. Modu IV (...... godzin) Tworzenie stron www.
2. Organizator zobowi zuje si do zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego,
niezb dnego do realizacji projektu.
§4
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomo ci, e Projekt wspó finansowany jest przez Uni Europejsk ze
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
2. Organizator zobowi zuje si do:
a. zorganizowania szkolenia w godzinach, które zostan ustalone na podstawie danych
zebranych od Uczestników, tak by by y to terminy przyst pne,
b. zapewnienia materia ów dydaktycznych niezb dnych do realizacji szkolenia,
c. wydania certyfikatów uko czenia szkolenia. Ze wskazaniem ile godzin (30 godzin)
obejmowa o szkolenie, a tak e jakie poszczególne modu y tematyczne zosta y
przeprowadzone.
3. Uczestnik zobowi zuje si do:
a. regularnego uczestnictwa w zaj ciach, potwierdzonego wpisem na list obecno ci,
b. informowania Organizatora o rezygnacji z udzia u w szkoleniu,
c. wype niania ankiet w trakcie trwania Projektu i po jego zako czeniu,
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d. uczestnik wyra a zgod na udokumentowanie dokumentacji fotograficznej ze szkole na
potrzeby realizacji projektu.
4. Uczestnik ma prawo do jednorazowej zmiany grupy, je eli pozwala na to sk ad
liczbowy grupy, do której mia oby nast pi przeniesienie.
5. W przypadku nieobecno ci na zaj ciach spowodowanej wypadkami losowymi, jak np. choroba.
Uczestnik zobowi zany jest do przed enia odpowiedniego za wiadczenia lekarskiego
6. W przypadku rezygnacji z udzia u w Projekcie, Uczestnik zobowi zany jest do z enia pisemnego
wiadczenia o rezygnacji na formularzu dostarczonym przez Organizatora
7. Uczestnik ma prawo do nieusprawiedliwionej nieobecno ci na trzech zaj ciach.
8. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do skre lenia Uczestnika szkolenia w ni ej
wymienionych przypadkach:
a. niszczenia zestawów komputerowych i/lub zestawów klienckich,
b. sprzeda y zestawów komputerowych i/lub zestawów klienckich lub jakiegokolwiek
obrotu,
c. wywo enia zestawów komputerowych i/lub zestawów klienckich poza teren Gminy
Pi tek,
d. przekazywania zestawów komputerowych osobom trzecim spoza gospodarstwa
domowego wytypowanego do udzia u w projekcie,
e.
ywania nielegalnego oprogramowania,
f.
ywania niezgodnie z instrukcj i zasadami BHP,
g. modyfikowania komponentów sprz towych zestawów komputerowych i/lub zestawów
klienckich np. w celu zmiany i/lub poprawy parametrów,
h. samodzielnych napraw,
i. przychodzenia na szkolenia pod wp ywem alkoholu i/lub innych
rodków
zmieniaj cych wiadomo ,
j.
ywania zestawów komputerowych pod wp ywem alkoholu i/lub innych rodków
zmieniaj cych wiadomo ,
k. publikowania
tre ci
obra liwych
i/lub
dyskryminuj cych
kogokolwiek
z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególno ci, p ci, rasy, wieku, niepe nosprawno ci,
przynale no ci etnicznej, wyznania, orientacji seksualnej, miejsca zamieszkania,
stanu posiadania, pogl dów politycznych, przekona wiatopogl dowych.
9. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowie niniejszej umowy zostanie w ci gu 7
dni skre lony z listy Uczestników szkolenia i obci ony pe
odp atno ci za szkolenie, a tak e
zwrotu zestawu komputerowego i zestawu klienckiego do odbioru sygna u Internetowego.
§5
Uczestnik wyra a zgod na wykorzystanie przez Lidera oraz Partnera danych osobowych Uczestnika
na potrzeby zwi zane z prawid ow realizacj projektu i jego monitoringiem przez W adz Wdra aj
Programy Europejskie.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.
§7
umow

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz
zastosowanie maj przepisy powszechnie
obowi zuj cego prawa.
2. Wszelkie spory wynik e na tle niniejszej umowy b
za atwiane przez strony polubownie.
3. W razie niemo no ci polubownego rozwi zania sporu, strony poddadz go pod rozstrzygni cie
du w ciwego dla Organizatora.
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§8
Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron.

Organizator:

Uczestnik:

…………………..

……………………..
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