UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU:
Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy

Zawarta w dniu …………………………………………….. w Warszawie pomiędzy Stronami:
Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-169), przy
ul. Lewartowskiego 17, reprezentowaną przez …………………………………………., upoważnioną do
podpisania Umowy na podstawie pełnomocnictwa Rektora, zwaną dalej WWSI / Organizatorem,
a
Panią/Panem ………………………………………………………………….., numer PESEL ……………………………………….
Zamieszkałą/ym

w

………………………………………………….

(kod

pocztowy:

…………………………),

przy ul. ………………………………………………….., zwaną/ym dalej Uczestnikiem/Uczestniczką.
Strony zawierają umowę o następującej treści:

§1
1. WWSI

realizuje

projekt

zgodnie

z

Umową

o

dofinansowanie

projektu

nr

UDA-POKL.09.06.02-14-011/12-00 pod tytułem Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse
na rynku pracy dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się
dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i
znajomości języków obcych.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 jest realizowany przez WWSI w partnerstwie z Naukową
i Akademicką Siecią Komputerową, zwaną dalej NASK, w okresie od 1 października 2013r.
do 31 maja 2015r.

§2
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zobowiązuje się do:
1. Zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz Uczestnika/Uczestniczki Projektu szkolenia
komputerowego w wymiarze: 64 godzin lekcyjnych (45 min. X 64 godz.) z zakresu ECDL
Core,
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2. Zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz Uczestnika/Uczestniczki Projektu zajęć
uzupełniających, przygotowujących do egzaminów z zakresu ECDL Core, w wymiarze 13
godzin lekcyjnych (45 min. x 13 godz.),
3. Zorganizowania na rzecz Uczestnika/Uczestniczki Projektu szkolenia komputerowego z
zakresu IT Security, prowadzonego przez ekspertów NASK, w wymiarze 16 godzin
lekcyjnych (45 min. X 16 godz.),
4. Zapewnienia odpowiedniej kadry szkoleniowej, podręczników, materiałów dydaktycznych
oraz przerwy kawowej podczas trwania szkolenia,
5. Zapewnienia odpowiednio wyposażonej pracowni komputerowej,
6. Nieodpłatnego przekazania Uczestnikom/Uczestniczkom podręcznika z zakresu ECDL Core,
7. Przekazania Uczestnikom/Uczestniczkom zaświadczeń ukończenia szkolenia ECDL Core oraz
IT Security,
8. Opłacenia i zaplanowania Uczestnikom/Uczestniczkom egzaminów oraz egzaminów
poprawkowych ECDL Core.

Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do:
1. Uczestniczenia w 80% zajęć w ramach szkoleń ECDL Core oraz IT Security. W przypadku
opuszczenia więcej niż 20% zajęć szkoleniowych bez względu na przyczynę (z wyłączeniem
szczególnych przypadków losowych, takich jak ciężka choroba, uniemożliwiająca udział
w szkoleniu potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim, śmierć lub ciężka choroba
członka bliskiej rodziny Uczestnika/Uczestniczki Projektu, kataklizmy), WWSI może żądać
zwrotu kosztu szkolenia,
2. Uczestniczenia w zajęciach uzupełniających, przygotowujących do egzaminów,
3. Potwierdzenia swojej obecności własnoręcznym podpisem na liście obecności,
4. Podejść do każdego egzaminu cząstkowego - po zakończeniu każdego z 7 bloków
szkoleniowych z zakresu ECDL Core - w terminach wyznaczonych przez Organizatora,
5. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, Uczestnik/Uczestniczka
zobowiązuje się podejść do egzaminu/egzaminów poprawkowych – w terminach
wyznaczonych przez Organizatora,
6. Uczestniczenia w teście końcowym z zakresu IT Security przeprowadzonego przez eksperta
NASK,
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7. Do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych przedłożonych przez WWSI oraz NASK (dotyczy
zarówno zajęć ECDL Core jak i IT Security).

Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że:
1. Nie uległy zmianie dane zawarte w kwestionariuszu zgłoszeniowym oraz potwierdza, że
zawarte w nim dane osobowe są prawdziwe,
2. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaruje chęć udziału w Projekcie,
3. Zapoznał/zapoznała się i akceptuje regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i
zobowiązuje się do jego przestrzegania,
4. Wyraża zgodę na wykorzystanie jego/jej wizerunku (utrwalonego na zdjęciach oraz filmach
na różnych nośnikach informacji) do potrzeb tworzenia materiałów informacyjnopromocyjnych w ramach Projektu, chyba, że zastrzeże na piśmie że nie zgadza się na
wykorzystanie swojego wizerunku w wyżej wymienionych celach.

§3
Organizator jest uprawniony do zmiany terminu szkolenia lub egzaminu w przypadku wystąpienia
poważnych problemów natury technicznej lub organizacyjnej, a także zdarzeń losowych. Informacja
o odwołaniu szkolenia lub egzaminu wymaga formy elektronicznej i będzie skierowana do
Uczestników/Uczestniczek Projektu. W przypadku odwołania szkolenia lub egzaminu WWSI
zaproponuje nowy termin, a Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/zobowiązana go
zaakceptować.

§4
Wszystkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw
autorskich, własności intelektualnej. W związku z tym Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się nie
wykonywać w szczególności jakichkolwiek:
 Modyfikacji, adaptacji, zmiany, łączenia lub tłumaczenia materiałów szkoleniowych oraz
tworzenia prac pochodnych na ich podstawie.
 Wypożyczania, sprzedaży lub innego rodzaju przekazywania materiałów szkoleniowych
stronie trzeciej.
 Kopiowania lub jakiegokolwiek powielania materiałów szkoleniowych.
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 Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do wykorzystywania materiałów szkoleniowych
wyłącznie do celów związanych z realizacją szkolenia.

§5
Integralną część niniejszej Umowy stanowi Deklaracja uczestnictwa w Projekcie oraz Oświadczenie
Uczestnika/Uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§6
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

§8
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
ze względu na siedzibę Organizatora.

§9

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

……………………………………………………..
czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki szkolenia

……..……………………………………………………..
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
podpisania umowy
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