
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

zawarta w dniu ………………………………… pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach  z  siedzibą  przy  ul.  Jana  Pawła  II  nr  2,  74  –  200  Pyrzyce,

posiadającym NIP 853 14 47 442, REGON 812657740, 

Reprezentowanym  mgr  Mariusza  Marka  Przybylskiego  –  p.o.  Dyrektora  Szpitala  Powiatowego
w Pyrzycach

zwanym w dalszej treści umowy Organizatorem,

a

……………………………………………………...……… zamieszkałą/ym przy ul. ………………………..….………………….. 

w …………………………………………………..………………., PESEL ………………………………………………………………….

Zwaną/ym w dalszej treści umowy Uczestnikiem Projektu.

o następującej treści:

§1

Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  udział  w  projekcie  pt.„Lepiej  zapobiegać  niż  leczyć  –
profilaktyka  nowotworu  jelita  grubego”  realizowanym  przez  Szpital  Powiatowy  w  Pyrzycach,
w ramach w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.8. Wdrożenie
kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek
pracy,  ułatwiających  powroty  do  pracy,  umożliwiające  wydłużenie  aktywności  zawodowej
oraz  zwiększenie  zgłaszalności  na  badania  profilaktyczne,  umowa  o  dofinansowanie
nr RPZP.06.08.00-32-K001/17-00. Udział w  projekcie  jest bezpłatny.

§2

1. Organizator  realizuje  projekt  że  projekt  ,,Lepiej  zapobiegać  niż  leczyć  –  profilaktyka
nowotworu  jelita  grubego”  jest  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Zachodniopomorskiego  na  lata  2014  –  2020
i  jest  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego.  Realizacja  projektu  odbywa  się  na  podstawie  umowy  o  dofinansowanie
nr RPZP.06.08.00-32-K001/17-00 z dnia 18.05.2018 r. zawartej z Instytucją Zarządzającą –
Województwem Zachodniopomorskim. 
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2. W  ramach  Projektu  Organizator  zapewnia  wsparcie  w  ramach  następującej  ścieżki,
a Uczestnicy Projektu są zobowiązani do przystąpienia do każdego  etapu zaplanowanego
wsparcia:

I etap – udział w warsztatach edukacyjno – informacyjnych.

II etap – przystąpienie do badania kolonoskopowego.

§3

1. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Projektodawcy, związane z realizacją Projektu,
określone są w Regulaminie rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie.

2. Uczestnik  Projektu  zobowiązuje  się  do  wypełniania  listy  obecności  na  warsztatach
edukacyjno  –  informacyjnych,  złożenia  dokumentów  rekrutacyjnych  wyszczególnionych
w punkcie III. Rekrutacja Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie, terminowego
stawienia  się  w  wyznaczonym  terminie  na  badanie,  wypełnienia  ankiet  oceniających
oraz innych dokumentów służących monitoringowi, ewaluacji i kontroli Projektu, bieżącego
informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić uczestnictwo w Projekcie.

3. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku i przetwarzanie danych
osobowych  na potrzeby projektu.

§4

1. Umowa zostaje  zawarta  na  czas  trwania  form  wsparcia  i  nie  dłużej  niż  do  zakończenia
projektu tj. 30 czerwca 2020 roku.

2. Rezygnacja  z  udziału  w  Projekcie  możliwa  jest  tylko  w  uzasadnionych  przypadkach
i  następuje  poprzez  złożenie  pisemnego  oświadczenia  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.  Za  dzień  rezygnacji  przyjmuje  się  datę  otrzymania  oświadczenia
przez Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy podstawowej
w przypadku naruszenia regulaminu.

§5

1. Ogólne informacje dotyczące realizacji  poszczególnych form wsparcia będą zamieszczone
i  na  bieżąco  aktualizowane  na  stronie  internetowej  www.szpital.pyrzyce.net.pl
oraz w Biurze Projektu w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach (administracja I piętro). 

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
oraz Umową uczestnictwa i będzie stosował się do zawartych tam postanowień.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników
Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszej Umowy.
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§6

1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy, jest prawo polskie.

3. Jurysdykcja  do  rozstrzygania  sporów  wynikłych  na  tle  stosowania  niniejszej  umowy
jest po stronie sądów polskich.

4. W  okresie  trwania  niniejszej  umowy  strony  są  zobowiązane  informować  się  nawzajem
na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania
tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

5. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.  Sprawy  wynikłe  na  tle  niniejszej  Umowy  rozstrzygał  będzie  Sąd  właściwy
dla siedziby Organizatora.

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Data i podpis Organizatora Data i podpis Uczestnika Projektu
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