
 
 
 

 

UMOWA nr ................. 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. „Pora seniora- Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych na 

terenie Gminy Strzelce Krajeńskie poprzez powołanie Klubu Seniora”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, oś 

priorytetowa: 7. Równowaga społeczna, działanie: 7.5. Usługi społeczne, 

zawarta w dniu ..................... roku w Strzelcach Krajeńskich, pomiędzy: 

 

Gminą Strzelce Krajeńskie, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie, NIP: 5992777199, 

reprezentowanej przez  

Pana ....................................................................... 

a  

Panią/Panem..........................................................................................................................., 

zamieszkałą/łym:.........................................................................................................., 

nr PESEL:.................................................................................................................................., 

zwanym dalej Uczestnikiem 

§ 1 Preambuła 

 

1. Umowa Uczestnictwa określa zasady udziału Uczestnika w Klubie Seniora działającym w 

ramach Projektu pn. „Pora seniora - Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych na terenie Gminy 

Strzelce Krajeńskie poprzez powołanie Klubu Seniora”.  

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, 

oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, działanie: 7.5. Usługi społeczne.  

3. Termin realizacji Projektu: od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r. w zakresie w zakresie 

funkcjonowania Klubu Seniora. 

 

§ 2 Informacje podstawowe 

 

1. Umowa określa zasady uczestnictwa w Klubie Seniora w Strzelcach Krajeńskich, ul. 

Zachodnia 11, zwanym dalej Klub Seniora. 

2. Udział w Klubie Seniora jest dobrowolny i wynika z przeprowadzonej procedury 

rekrutacyjnej Projektu. 

3. Uczestnik/czka oświadcza, że został/a poinformowany/a o zasadach uczestnictwa w 

Projekcie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

4. Uczestnik/czka oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań, w tym przeciwwskazań 

zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach w Klubie Seniora.  

5. Uczestnik/czka oświadcza, że został poinformowany/a o zasadach i celach przetwarzania 

jego danych osobowych.  



 
 
 

6. Uczestnik/czka oświadcza, że wyraża wolę uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w 

ramach Klubu Seniora w godzinach ich realizacji i zapoznał/a się z treścią Regulaminu Klubu 

Seniora. 

§ 3 Prawa i Obowiązki Uczestników Projektu 

 

1. Każdy Uczestnik/czka ma prawo do: 

a) bezpłatnego udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach Klubu Seniora; 

b) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia oferowanych w Klubie Seniora  

2. Brak nieusprawiedliwionego udziału w zajęciach, w których Uczestnik/czka zdeklarował/ła 

swój udział może skutkować skreśleniem z listy uczestników Klubu Seniora, co skutkować 

będzie natychmiastowym rozwiązaniem niniejszej umowy. 

3. Decyzję o ewentualnym skreśleniu z listy uczestników projektu, będzie podejmował 

Koordynator Klubu Seniora wraz z Koordynatorem Projektu, po uprzednim kontakcie z 

Uczestnikiem/czką, z którego zostanie sporządzona notatka służbowa.  

4. Każdy Uczestnik/czka zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania Regulaminu Klubu Seniora; 

b) aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach Klubu Seniora; 

c) potwierdzania swojego uczestnictwa na zajęciach własnym podpisem na liście obecności; 

d) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w 

Klubie Seniora; 

e) bieżącego informowania o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w 

formularzu zgłoszeniowym do Projektu. 

 

§ 4 Formy wsparcia przewidziane w Projekcie 

 

1. W ramach uczestnictwa w Klubie Seniora przewidziano formy wsparcia, których celem 

jest:  

a) zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających zjawisku wykluczenia 

społecznego tyskich seniorów;  

b) aktywizację społeczną, wspieranie integracji i indywidualnej identyfikacji ze społecznością 

lokalną;  

c) budowanie poczucia przynależności do wspólnoty, niwelowanie problemu wykluczenia 

cyfrowego osób w wieku 60+. 

2. Powyższe efekty zostaną zrealizowane poprzez uczestnictwo w cyklu zajęć, zgodnie ze 

złożoną deklaracją oraz indywidualnym planem: 

a)............................ 

 

 

 

 

 



 
 
 

§ 5 Rezygnacja udziału w projekcie 

 

Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Klubie Seniora, składając pisemną rezygnację 

w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia przyczyny wskutek której nie może brać 

udziału w zajęciach prowadzonych w ramach Klubu Seniora. 

 

§ 6Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany do Umowy wprowadzane będą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Umowa obowiązuje od dnia ....................................... r. do dnia zakończenia udziału 

Uczestnika w Klubie Seniora, najpóźniej do dnia zakończenia Projektu, tj. do 30.06.2023 r. 

3. Koordynator Klubu Seniora oraz Koordynator Projektu zastrzegają sobie prawo do 

skreślenia Uczestnika/czki z listy osób biorących udział w zajęciach prowadzonych w 

Klubie Seniora w przypadku naruszenia Regulaminu Klubu Seniora lub zasad współżycia 

społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby, 

udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu.  

4. Klub Seniora nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę lub dokumenty 

wniesione przez Uczestnika/czkę do placówki. 

5. Prace wykonane przez uczestników w ramach zajęć nie stanowią ich własności i pozostają 

do dyspozycji Klubu Seniora.  

6. W sprawach nieujętych w niniejszej Umowie decyzję ostateczną podejmują Koordynator 

Klubu Seniora oraz  Koordynator Projektu. 

7. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz dokumenty programowe obowiązujące w Projekcie. 

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

każdej ze stron. 

 

 

............................................     ................................................... 

Uczestnik/Uczestniczka      Realizator Projektu 


