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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”  

 

 

(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, PESEL) 

 

 

 (adres zameldowania) 

 

 

(adres zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)* nie wpisywać jeśli jest taki sam jak adres zameldowania 

 

zwany dalej „Uczestnikiem (Uczestniczką) Projektu”. 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

 

1. Global Training Centre Sp. z o.o., z siedzibą Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, jest realizatorem 

Projektu, Powiat  Pabianicki z siedzibą ul. Piłsudskiego 2, 95 - 200 Pabianice oraz Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach z siedzibą ul. Kazimierza 8, 95 - 200 

Pabianice jest partnerem Projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów 

powiatu pabianickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Poddziałania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego w dalszej treści „Projektem” oraz w celu 

określenia zasad i warunków udziału w tym Projekcie. 

2. W ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu 

pabianickiego”  realizowane będą szkolenia i kursy (* proszę otoczyć kółkiem te szkolenia i kursy, których 

bierze Pan/ Pani udział) : 

 
1. Wykorzystanie technologii ICT w nauczaniu – 48 godz. lekcyjnych kursu, 6 dni po 8 

godz. lek, miejsce zajęć: PODNiDM w Pabianicach 

2. Kurs j. angielskiego – 120 godz. lekcyjnych kursu, 2 godz. lekc. tygodniowo, miejsce 
zajęć: PODNiDM w Pabianicach 

3. Szkolenie w zakresie metodyki pracy z małym dzieckiem ( uczniem 6 – letnim ) - 40 
godz. lekcyjnych kursu, 8 dni po 5 godz. lek, miejsce zajęć: PODNiDM w Pabianicach 

4. Szkolenie w zakresie metodyki pracy w kształceniu zawodowym - 40 godz. 
lekcyjnych kursu, 8 dni po 5 godz. lek, miejsce zajęć: PODNiDM w Pabianicach 

5. Szkolenie w zakresie metodyki pracy w kształceniu ogólnym -40 godz. lekcyjnych 
kursu, 8 dni po 5 godz. lek, miejsce zajęć: PODNiDM w Pabianicach  

6. Kurs trenerski - 48 godz. lekcyjnych kursu, 6 dni po 8 godz. lek, miejsce zajęć: 

ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy w woj. łódzkim 
7. Coaching jako metoda pracy z uczniem - 48 godz. lekcyjnych kursu, 6 dni po 8 godz. 

lek, miejsce zajęć: ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy w woj. łódzkim 
 

3. Wszystkie szkolenia i kursy odbywać się będą w godzinach pracy uczestnika Projektu 

4. W ramach projektu Uczestnik (Uczestniczka) otrzymuje bezpłatnie 

 Udział w wybranych szkoleniach i kursach 

 Materiały szkoleniowe 

 Wyżywienie i przerwę kawową w wypadku szkoleń, gdzie dzień szkoleniowy trwa 8 godzin 

 Zakwaterowanie i wyżywienie całodzienne w wypadku szkoleń wyjazdowych 

 Refundację kosztów dojazdu w wypadku szkoleń wyjazdowych 
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UCZESTNIK (UCZESTNICZKA) PROJEKTU DEKLARUJE: 

udział w Projekcie pt.  „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu 

pabianickiego” realizowanym przez Global Training Centre Sp. z o.o., z siedzibą Al. Jerozolimskie, 00-024 

Warszawa w partnerstwie z Powiatem  Pabianickim z siedzibą ul. Piłsudskiego 2, 95 - 200 Pabianice, w imieniu 

którego działa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach z 

siedzibą ul. Kazimierza 8, 95 - 200 Pabianice, w ramach Priorytetu IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki w terminie od  października 2013 r. do czerwca 2015 r.  

 

Jednocześnie, w związku z przystąpieniem do Projektu Uczestnik (Uczestniczka) Projektu: 

 

I. Zobowiązuje się do: 

1. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach objętych programem Projektu, który 

stanowi załącznik nr 1. 

2. Utrzymanie frekwencji na poziomie nie niższym niż 80 %. 

3. Systematycznego podpisywania listy obecności i innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu. 

4. Przystąpienia do wszystkich egzaminów i testów, które są przeprowadzane w trakcie zajęć. 

5. Wypełniania dokumentów koniecznych do monitoringu oraz ewaluacji Projektu, zarówno w trakcie trwania 

Projektu, jak też w 6 miesięcy po jego zakończeniu. 

6. Udzielania (również 6 miesięcy po zakończeniu projektu) firmie Global Training Centre sp. z o.o., Powiatowi 

Pabianickiemu oraz Powiatowemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego                          

w Pabianicach oraz Instytucji Pośredniczącej informacji dotyczących dalszych losów zawodowych 

związanych z udziałem w projekcie. 

7. Zwrotu kosztów szkoleń i wsparcia objętych programem Projektu, w przypadku gdy z innych powodów niż 

choroba, nie będzie systematycznie uczestniczył w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu, bądź 

przerwie i nie ukończy szkoleń, jak również nie przystąpi do egzaminów końcowych i zadań zaliczeniowych 

 

II. Przyjmuje do wiadomości, iż: 

1. Global Training Centre sp. z o.o., zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – działając na zlecenie 

Instytucji Pośredniczącej  – przetwarza dane osobowe Uczestnika Projektu w celu realizacji niniejszego 

Projektu, w zakresie określonym przez Instytucję Pośredniczącą  oraz w celu umożliwienia monitoringu, 

kontroli i ewaluacji Projektu. 

2. W związku z pkt 1 powyżej, Global Training Centre sp. z o.o. zobowiązany jest do przesyłania danych 

osobowych Uczestnika Projektu zawartych w formularzu zgłoszenia udziału w Projekcie, jak też w innych 

formularzach wypełnianych w trakcie realizacji Projektu, oraz w okresie 6 miesięcy od zakończenia udziału  

w Projekcie, do Instytucji Pośredniczącej .  

3. Global Training Centre sp. z o.o. ma prawo zmiany warunków realizacji Projektu oraz prawo odstąpienia od 

realizacji Projektu, z przyczyn od niego niezależnych. Zmiana warunków realizacji Projektu lub też 

odstąpienie od jego realizacji może nastąpić w przypadku zmiany przepisów regulujących zasady 

współfinansowania Projektu z Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, rozwiązania 

Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub też z przyczyn 

leżących po stronie Instytucji Pośredniczącej oraz innych podmiotów, mających wpływ na zasady i sposób 

realizacji Projektu.  

4. Z zastrzeżeniem pkt. I.7 powyżej, udział w szkoleniach objętych Projektem jest bezpłatny. 
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III. Wyraża zgodę na: 

1. przetwarzanie przez GLOBAL Training Centre Sp. z o.o. wszelkich informacji dotyczących swojej 

osoby, w tym danych osobowych podanych w Kwestionariuszu zgłoszeniowym do Projektu w celu 

umożliwienia Global Training Centre sp. z o.o. monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.  

2. przekazywanie przez GLOBAL Training Centre Sp. z o.o. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego z siedzibą w Łodzi - jako Instytucji Pośredniczącej, wszelkich danych dotyczących jego osoby, w 

tym danych osobowych zawartych w Kwestionariuszu zgłoszeniowym do Projektu oraz załączonych przez 

niego dokumentach, w celu umożliwienia Instytucji Pośredniczącej  monitoringu, kontroli i ewaluacji 

Projektu. 

3. wykorzystywanie wizerunku – zdjęć/filmu, wykonanych w związku z realizacja Projektu, w materiałach 

reklamowych Global Training Centre sp. z o.o., Powiatu Pabianickiego oraz Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, w szczególności: na plakatach, 

ulotkach oraz stronie internetowej itp. oraz wykorzystania ww. prawa do informowania o prowadzonych 

przez Global Training Centre sp. z o.o., Powiat Pabianicki oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach kampaniach reklamowych, promocji i prezentacji 

dorobku Global Training Centre sp. z o.o. Powiatu Pabianickiego oraz Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, jak również do celów informacyjno-szkoleniowych, 

prowadzonych na spotkaniach wewnętrznych lub zamkniętych. 

 

Uczestnik (Uczestniczka) Projektu oświadcza, że powyższą zgodę składa dobrowolnie. 

 

 

 
………….……., dnia............................. Podpis osoby reprezentującej 

Global Training Centre Sp. z o. o. 

 Czytelny podpis Uczestnika 

Projektu 

 

 


