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Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu 
 
 

 

UMOWA SZKOLENIOWA NR …………… 
 
 

zawarta w dniu ……………………. we Włocławku pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Włocławek / Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 
mającym swoją siedzibę przy ul. Żabiej 12 a, 87-800 Włocławek reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
a 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Imię i Nazwisko) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Miejsce zamieszkania) 

 
……………………………………………………….……………, zwanym/ą w dalszej części Uczestnikiem/czką Projektu. 
 (PESEL) 

 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Umowa dotyczy wsparcia w ramach projekcie „Od wolontariatu do etatu” nr 

POWER.01.04.00-IP.03-00-001/18  (dalej: Projekt) realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Osoby młode 
na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
budżetu państwa. 

 
2. Integralną częścią umowy jest Regulamin Projektu oraz wszystkie jego załączniki. 

 
3. Uczestnik/czka Projektu potwierdza, że zapoznał/a się z Regulaminem Projektu i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania, a wszystkie dane w dokumentach 
załączonych do niniejszej umowy zawierają dane zgodne z prawdą. 
 

4. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do zakończenia udziału Uczestnika/czki 
Projektu we wsparciu objętym Projektem, wliczając wywiązanie się ze wszystkich 
obowiązków określonych w umowie. 
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§ 2 

Szczegóły udzielonego wsparcia 
 

1. W ramach udzielonego wsparcia Uczestnik/czka Projektu otrzyma bezpłatne wsparcie 
w postaci: 

a) 4 cyklów szkoleń w wymiarze : 
-Cykl szkoleń nt. idei pracy wolontariackiej (3 spotkania x 6 godzin) 
-Cykl szkoleń nt. kształcenia kompetencji miękkich (9 spotkań x 6 godzin) 
-Cykl szkoleń: Formy prawne działania NGO i ES (6 spotkań x 6 godzin) 
-Cykl spotkań i szkoleń pn. : "Dobry start na rynek pracy" (7 spotkań x 6 godzin) 

b) pełnienia wolontariatu w organizacjach i instytucjach w okresie  od marca 2020 r. do 
września 2020 r. zgodnie z Harmonogramem Projektu (zaświadczenia po skończonym 
wolontariacie). Wolontariusze w 4-osobowych grupach zostaną rozdzieleni do 
poszczególnych podmiotów. Wolontariat odbywać się będzie rotacyjnie. 

c) przeprowadzenia inicjatywy wolontariackiej 
d) indywidualnych konsultacji z psychologiem w celu weryfikacji poziomu posiadanych 

kompetencji społecznych  
e) vouczerów gratyfikacyjnych (specjalnie opracowany system oceniania wolontariuszy 

podczas zadań projektowych) 
f) materiałów szkoleniowych 
g) usług cateringowych 
h) innych przewidzianych w Projekcie. 

 
§ 3 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszystkie sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy Strony zobowiązują się 

rozstrzygnąć polubownie. 
4. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, właściwym do 

jego rozstrzygnięcia jest właściwy sąd we Włocławku. 
5. Umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
 
 

 
 

 
 
 
…………………………………………………………………………. …………………………………………………… 
(Uczestnik/czka Projektu lub opiekun prawny)  (Gmina Miasto W-ek / WCOPiW) 
 


