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UMOWA O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE  

„PROFESJONALNY WOLONTARIUSZ I ANIMATOR DZIAŁAO NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI”  

 

 

Zawarta w ................................................... dnia .................................................................. roku pomiędzy: 

Fundacją na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko, z siedzibą: ul. Słoneczna 2 w Czerlejnku, reprezentowaną 

przez Wiesławę Czerpioską – prezesem Fundacji, zwanyą dalej w treści umowy Fundacją EquusEko 

a 

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

zamieszkałym ........................................................................................................................................................ 

zwanym/zwaną dalej w treści umowy „Uczestnikiem Projektu”. 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w Projekcie: „Profesjonalny wolontariusz i animator działao na 

rzecz społeczności” (zwanego dalej w treści umowy „Projektem”) realizowanym ze środków Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

§ 2 

1. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

2. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

3. Udział Uczestnika w projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 3 

1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem uczestnictwa w Projekcie, dostępnym również na 

stronie www.westernhobby.pl 

2. Uczestnik jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych 

oświadczeo, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki Uczestnika i Fundacji EquusEko, związane z realizacją projektu, określone są w 

Regulaminie uczestnictwa w projekcie. 

 

 

 

 

 

http://www.westernhobby.pl/fundacja-equuseko
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§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, o którym mowa w § 2 pkt. 2. 

2. Uczestnik jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy przed zakooczeniem szkolenia, na 

warunkach określonych w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie, za wypowiedzeniem złożonym na 

piśmie. 

3. Wypowiedzenie określone w pkt. 2 jest skuteczne od dnia doręczenia Uczestnikowi drogą listową, na 

adres wskazany w niniejszej umowie, oświadczenia o wyrażeniu zgody przez Fundację EquusEko na 

rozwiązanie umowy. 

4. Fundacja EquusEko może rozwiązad niniejszą umowę za wypowiedzeniem w sytuacji, gdy Uczestnik 

narusza postanowienia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. 

5. Wypowiedzenie umowy jest skuteczne od dnia doręczenia Uczestnikowi drogą listową na adres 

wskazany w niniejszej umowie, oświadczenia o jej rozwiązaniu. 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 

uczestnictwa w Projekcie oraz odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory wynikłe ze stosunków objętych niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd miejscowo 

właściwy dla Fundacji EquusEko. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

Uczestnik Projektu          Fundacja EquusEko 

 

  

 

 

 


