
 
 

UMOWA UCZESTNICTWA 

w projekcie pt. „Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie 

Jabłonna” RPMA.10.01.04-14-c500/19-00, 

o numerze ……………………….., 

zawarta w dniu ……………………… 2020 r. w Jabłonnie pomiędzy: 

Beneficjentem Gminą Jabłonna  ………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Przedszkolem” lub „Projektodawcą”, 

a 

Dane Uczestnika/ Uczestniczki Projektu (Dziecko w wieku przedszkolnym) 

imię i nazwisko 
 
 

adres zamieszkania 
 
 

data urodzenia 
 
 

PESEL 
 
 

 

Dane Opiekuna Prawnego Dziecka 

imię i nazwisko 
 
 

adres zamieszkania 
 
 

telefon kontaktowy 
 
 

e-mail 
 
 

 

zwanymi w dalszej części umowy „Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu” lub „Dzieckiem”, 

rozumianymi jako „Dziecko w wieku przedszkolnym”, reprezentowanym/ą przez „Rodzica”, 

rozumianego jako „Opiekun/Opiekunka prawny/a”. 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 

 

zawarta w ramach Projektu pt. Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w 

Gminie Jabłonna” RPMA.10.01.04-14-c500/19-00, finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-

2020, Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Umowa uczestnictwa w Projekcie i opieki nad 

dzieckiem reguluje prawa i obowiązki Stron w zakresie uczestnictwa w Projekcie o następującej treści: 

 



 
 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie wsparcia Uczestnikowi/czce Projektu dzięki 

możliwości udziału w: 

a/ dodatkowych zajęciach edukacyjnych i specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami 

wyrównujących ich deficyty wynikające z niepełnosprawności 

i/lub 

b/ dodatkowych zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych 

deficytów 

2. Wsparcie o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a i b niniejszej Umowy, będzie udzielone w okresie 

realizacji Projektu. 

3. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a i b niniejszej Umowy, będzie realizowane w przypadku 

§ 1 ust. 1 lit. a i b w miejscu funkcjonowania przedszkola przy ulicy Modlińskiej 103 B w Jabłonnie. 

4. Wsparcie, o którym mowa w niniejszej umowie traktowane jest jako pomoc udzielona w ramach 

programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

5. Opiekun Prawny Dziecka oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw rodzicielskich wobec Dziecka, 

którego dane podano powyżej. 

§2 

Proces rekrutacji dzieci do projektu określa Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, dostępny na stronie 

https://www.jablonna.pl/ oraz stronie internetowej danego przedszkola: 

http://przedszkolejablonna.pl/  lub http://www.przedszkolechotomow.pl/ 

 

§3 

1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia Dziecku realizowania zajęć dodatkowych 

zaplanowanych w projekcie wyszczególnionych w KARCIE UCZESTNIKA, spośród wymienionych 

poniżej: 

- Zajęcia specjalistyczne: zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej - terapia ręki. 

- Zajęcia terapeutyczne z psychologiem. 

- Zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu. 

- Zajęcia specjalistyczne integracji sensorycznej. 

- Zajęcia dodatkowe z zakresu efektywnej nauki. 

- Zajęcia dodatkowe z zakresu treningu umiejętności społecznych. 

- Zajęcia dodatkowe z zakresu arterapii. 

https://www.jablonna.pl/
http://przedszkolejablonna.pl/
http://www.przedszkolechotomow.pl/


 
 
2. Zajęcia wymienione w § 1 ust. 1 odbywają się poza zajęciami wynikającymi z podstawy programowej 

§4 

1. Opiekun Prawny Dziecka, w imieniu Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do: 

a/ Uczestniczenia w zajęciach dodatkowych w ramach projektu. 

b/ Uczestniczenia w projekcie przez pełne 10 miesięcy tj. w okresie od 1.09.2020 do 30.06.2021 roku 

na warunkach określonych w Regulaminie udziału w projekcie i niniejszej umowie. 

2. Opiekun Prawny Dziecka, w imieniu Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się w terminie minimum 

pięciu lat od zakończenia projektu z jakiejkolwiek przyczyny udziału w projekcie do dostarczenia 

Projektodawcy dokumentów potwierdzających kwalifikowalność Uczestnika/czki projektu w czasie 

uczestniczenia w projekcie w celu wykazania przez Projektodawcę realizacji wskaźników projektu do 

Instytucji Pośredniczącej na jej wezwanie. 

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu Uczestnik/czka 

Projektu zobowiązuje się do pokrycia kosztów udziału Dziecka w zajęciach dodatkowych, poniesionych 

przez Beneficjenta w wysokości określonej we wniosku o dofinansowanie w czasie jego uczestnictwa 

w Projekcie, z uwzględnieniem odsetek . 

§5 

1. Beneficjent ma prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy jeżeli dziecko nie będzie 

uczestniczyć w zajęciach (za wyjątkiem nieobecności potwierdzonej zwolnieniem lekarskim). 

2. Opiekun Prawny Dziecka, w imieniu Uczestnik/czka Projektu mają prawo do natychmiastowego 

rozwiązania niniejszej umowy w przypadku nie przestrzegania przez  Projektodawcę warunków 

Regulaminu lub niniejszej Umowy. 

§6 

1. Każda ze Stron może w szczególnych przypadkach rozwiązać niniejszą umowę, co może stanowić 

przerwanie udziału w projekcie, z zachowaniem co najmniej jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ustępu 3 i 4 

niniejszego paragrafu. 

2. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Rozwiązanie umowy będzie skuteczne o ile na miejsce Uczestnika/czki znajdzie się inne dziecko, 

spełniające kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie. 

4. Dopóki inne dziecko nie zostanie zrekrutowane, Uczestnik/czka nie może zrezygnować z udziału w 

projekcie. 

§7 

1. Projektodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę, co oznacza wykluczenie Uczestnika/czki 

Projektu od udziału w Projekcie w przypadku: 

a) Naruszenia przez Uczestnika/czkę Projektu postanowień Regulaminu Udziału w Projekcie, 

b) Podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych. 



 
 
2. Projektodawca może rozwiązać niniejszą umowę również w przypadku rozwiązania umowy o 

dofinansowanie z Instytucją Wdrażającą tj. Mazowiecką Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w 

Warszawie. 

3. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika/czki Projektu w przypadku: 

a) Wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Wdrażającą, 

b) Rozwiązania umowy w trybie opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

§8 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz następujące załączniki: 

1) Karta uczestnika, 

2) Deklaracja Uczestnictwa w projekcie, 

2. Opiekun Prawny w imieniu Uczestnika/czki Projektu zobowiązany jest także do: 
 

a) Składania podpisów na liście obecności w każdym dniu zajęć dodatkowych. 

b) Zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przyjazne 

przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020  

§9 

Uczestnik/czka Projektu oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż: 

W związku z przystąpieniem do projektu nr RPMA.10.01.04-14-c500/19-00, pt. Przyjazne przedszkola - wsparcie 

edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna, realizowanym przez Gminę Jabłonna, mającą siedzibę przy 

ul. Modlińskiej 152, 05-110 Jabłonna  przyjmuję do wiadomości iż  

1. Administratorem moich danych osobowych jest: 

1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa; 

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-
507 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 
lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 



 
 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla 
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 
podstawie: 
 

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020: 
 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 
 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 
 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 
 

 
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów 

operacyjnych: 
 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 
 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

 
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych 

w perspektywie finansowej 2014-2020; 
 

d) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 
przepisy dotyczące wymiany informacji miedzy beneficjentami, a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 
 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu RPMA.10.01.04-14-c500/19-00, 
pt. Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

 
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Mazowieckiej Jednostce 
Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, Beneficjentowi realizującemu Projekt – Gminna Jabłonna oraz 
podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu – Akademia Szybkiej Nauki 
reprezentowana przez p. Lucynę Stanisławską  



 
 
5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w 
realizacji projektu pn. Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna. Moje 
dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 
Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020; 
 
6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna  
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;  
 
7. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy 
oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 
 
8.  Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
 
9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w sprawie 
indywidualnej; 
 
10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji; 
 
11. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 
iod@mazovia.pl 
 
12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 
 
13. Mam prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia, przetwarzania oraz 
usunięcia. 
 
 

§10 

1. Wszystkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest poinformować Beneficjenta  o każdej zmianie adresu 

zamieszkania bądź telefonu kontaktowego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku 

zmiany adresu Uczestnika/czki Projektu i niepowiadomienia o tym Beneficjenta list wysłany na adres 

dotychczasowy uznaje się za doręczony. 

3. Projektodawca zobowiązuje się do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i 

niedyskryminacji na każdym etapie realizacji projektu pn. „Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne 

dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna”. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują zapisy w projekcie. Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli 

w Gminie Jabłonna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 

mailto:iod@mazovia.pl


 
 
8. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Beneficjenta. 

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

Stron. 

 

 

 

 

PROJEKTODAWCA OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 
 

………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 

 


