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UMOWA UCZESTNICTWA 

w projekcie „Krok za krokiem” 

współfinansowanym ze środków PFRON realizowanym w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” 

(konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021) ogłoszonego na podstawie art. 11 

i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

zawarta w dniu ……………………………….…. w Rzeszowie, pomiędzy: 

Stowarzyszeniem na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum” z siedzibą w: 

ul. Kwiatkowskiego 48A, 35-311 Rzeszów na podstawie wpisu do Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, posiadającym: REGON 

691751283, KRS 0000162837  

Reprezentowanym, przez:  

Grażynę Motyka – prezesa Zarządu Stowarzyszenia 

zwaną dalej „Organizatorem”: 

a 

Panią/Panem……………………………………………………, zamieszkałą/ym……………………………………………………… 

zwaną/ym dalej „Rodzicem/Opiekunem prawnym Uczestnika projektu” działającym w imieniu oraz 

jako przedstawiciel ustawowy nieletniego lub ubezwłasnowolnionego Uczestnika Projektu  

§ 1 

Definicje 

1. Biuro projektu – wydzielona do realizacji projektu komórka mieszcząca się przy 

ul. Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów, tel.: 601 685 655, w którym przyjmowane będą 

dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom 

zainteresowanym udziałem w projekcie oraz uczestnikom projektu. 

2. Dzień przystąpienia/rozpoczęcia udziału w projekcie – dzień podpisania Oświadczenia 

o uczestnictwie w projekcie „Krok za krokiem”. 

3. Projekt - „Krok za krokiem” w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces”  (konkurs o zlecenie 

realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 

36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych 

4. Strona internetowa projektu – strona dostępna pod adresem www.titum.pl 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie wsparcia Uczestnikowi, tj. organizacja 

kompleksowej rehabilitacji ciągłej w formie indywidualnych i grupowych zajęć specjalistycznych 

Dane dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL) 

http://www.titum.pl/
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Zajęcia terapeutyczne, o których mowa w § 2 ust.1 będą prowadzone w budynkach odpowiednio 

wyposażonych do prowadzenia rehabilitacji ze środków PFRON, które mieszczą się: Ośrodek 

terapeutyczny I: ul. Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów, Ośrodek terapeutyczny II: ul. 

Wyspiańskiego 12, 35-111 Rzeszów, Ośrodek terapeutyczny III: ul. Wyspiańskiego 9, 35-111 

Rzeszów, Ośrodek terapeutyczny IV: ul. Wyspiańskiego 7 

§ 3 

Okres udzielania wsparcia 

1. Wsparcie, o którym mowa w § 2 ust.1 będzie udzielane od dnia wskazanego w ust. 2 niniejszego 

paragrafu do dnia: 

a) zakończenia realizacji projektu, tj. do dnia 31.03.2025 r. lub 

b) określonego jako ostatni dzień uczęszczania Uczestnika projektu w Oświadczeniu 

o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, złożonym przez Rodzica/Opiekuna prawnego 

Uczestnika projektu. 

c) w przypadku kontynuowania realizacji projektu w latach 01.04.2023-31.03.2024 oraz 

01.04.2024-31.03.2025 brak złożonej pisemnej rezygnacji oznacza kontynuowane udziału 

w projekcie „Krok za krokiem”. 

2. Uczestnik projektu uczęszczać będzie na zajęcia organizowane w ramach projektu „Krok za 

krokiem” od momentu podpisania niniejszej umowy i wypełnieniu wszystkich wymaganych 

dokumentów rekrutacyjnych. Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczęszczania na zajęcia 

o określonych godzinach według  harmonogramu pracy poszczególnych terapeutów. 

§ 4 

Oświadczenia i zobowiązania Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika projektu 

1. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika projektu oświadcza, że: 

a) Jest członkiem Stowarzyszenia i zobowiązuje się do przestrzegania i wywiązywania                             

z obowiązków wynikających ze statutu Stowarzyszenia, Regulaminu członkowskiego oraz 

obowiązków uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Zarząd Stowarzyszenia 

b) zapoznał się z regulaminem udziału w projekcie „Krok za krokiem i zobowiązuje się do 

przestrzegania jego założeń; 

c) przyjmuje do wiadomości, że projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach 

konkursu pn. „Sięgamy po sukces” konkurs 1/2021 

d) został poinformowany o konieczności podpisywania kart ewidencji godzin wsparcia 

udzielanego Uczestnikowi projektu „Krok za krokiem”. 

2. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika projektu zobowiązuje się do: 

a) Dostarczania do biura projektu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Dokument 

ten jest warunkiem uczestnictwa w projekcie „Krok za krokiem”. Wraz z datą zakończenia 

ważności orzeczenia o niepełnosprawności i przed dostarczeniem do biura nowego 

orzeczenia, Uczestnik projektu nie może uczestniczyć w zajęciach organizowanych 

w ramach projektu „Krok za krokiem”.  
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b) Przekazywania informacji do biura projektu osobiście, telefonicznie bądź pocztą 

elektroniczną odnośnie zmiany adresu zamieszkania, telefonów kontaktowych, adresów e-

mail, jeżeli zmiany nastąpiły w trakcie trwania niniejszej umowy. 

c) Przekazywania informacji do biura projektu osobiście, telefonicznie bądź pocztą 

elektroniczną dotyczących zmian, co do uczęszczania przez Uczestnika Projektu na zajęcia 

organizowane w ramach projektu „Krok za krokiem”. Każdą zmianę terapeuty bądź zapisy 

na nowe zajęcia, Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika projektu jest zobowiązany 

bezzwłocznie zgłaszać do biura projektu.  

3. Za bezpieczeństwo Uczestnika projektu przy przyprowadzaniu na zajęcia i odbieraniu z zajęć jest 

odpowiedzialny Rodzic/Opiekun prawny. Samodzielne przychodzenie i wychodzenie Uczestnika 

projektu z zajęć musi być udokumentowane pisemną zgodą podpisaną przez Rodzica/Opiekuna 

prawnego Uczestnika projektu. 

§ 5 

Oświadczenia i zobowiązania Organizatora 

1. Organizator projektu oświadcza, że Uczestnik projektu został zakwalifikowany do udziału 

w projekcie na podstawie spełnienia niezbędnych warunków, tj. posiadania aktualnego 

orzeczenia o niepełnosprawności, zamieszkaniu na terenie województwa podkarpackiego oraz 

poprawnym wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych.  

2. Organizator zobowiązuje się do: 

1) Realizacji Projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinasowanie oraz Umową w ramach konkursu 

pn. „Sięgamy po sukces”. 

2) Realizacji celów i zadań określonych na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

3) Zapewnienia Uczestnikowi projektu: 

a) bezpieczeństwa w czasie jego przebywania na terenie ośrodków terapeutycznych 

w godzinach ich otwarcia, 

b) warunków odpowiednich do przeprowadzania zajęć terapeutycznych, 

c) wykonywania niniejszej umowy z należytą starannością i najwyższą dbałością o dobro 

Uczestnika Projektu. 

3. Organizator projektu oświadcza, że zajęcia terapeutyczne organizowane w ramach projektu 

„Krok za krokiem” będą prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów z odpowiednim 

wykształceniem, przygotowaniem i doświadczeniem zawodowym zgodnie z zapisami wniosku 

o dofinansowanie. 

4. Organizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji dotyczących 

rozwoju i zdrowia dziecka oraz ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez 

Rodziców/Opiekunów prawnych, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia 

Uczestnika projektu lub stanu zdrowia i życia innych Uczestników lub terapeutów podczas 

pobytu w ośrodku terapeutycznym Centrum  Terapii Titum. Zatajenie przez Rodzica/Opiekuna 

prawnego powyższych informacji wyłącza winę Organizatora projektu w nadzorze nad 

Uczestnikiem projektu. 
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§ 6 

Rezygnacja i wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie  

1. Rezygnacja z udziału w projekcie może nastąpić w każdym momencie trwania projektu „Krok za 

krokiem” z różnych powodów, zwłaszcza w przypadku upływu terminu ważności orzeczenia 

o niepełnosprawności. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika projektu jest zobowiązany do 

złożenia pisemnej rezygnacji osobiście w biurze projektu.  

2. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w projekcie 

w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie Członkowskim Stowarzyszenia na Rzecz 

Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”.  

3. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy bez 

wypowiedzenia w przypadku rozwiązania Umowy o dofinansowanie z PFRON w ramach  

konkursu pn. „Sięgamy po sukces”.  

§ 7 

Rozstrzyganie sporów 

1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów mogących 

wyniknąć w związku z realizacją Umowy. 

2. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają 

zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 

Uczestnika projektu. 

3. Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika 

wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

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

ze stron. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

   …………………………………………………………                                         …………………………………………………………… 
(podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika projektu)                (pieczęć i podpis Organizatora projektu) 

 

Załączniki do Umowy: 
1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 

2. Dane osobowe dziecka 

3. Diagnoza medyczna 

4. Oświadczenie o wyborze terapii 

5. Regulamin udziału w projekcie „Krok za krokiem” 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 


