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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
Punkt przedszkolny TAAkA GłowA - utworzenie i funkcjonowanie  

15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie miasta Poznania  
RPWP.08.01.01-30-0161/17-00 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, 

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji 
przedszkolnej i szkolnej 

Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna 
 

 
 
zawarta w dniu ………………………….. w Poznaniu, pomiędzy: 
 
LOGOS Architektura Umysłu Karolina Dobska-Mańko z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jugosłowiańskiej 65, 60-149 
 
którą reprezentuje: Lilianna Tubacka – Pełnomocnik 
 
zwanym w dalszej treści umowy: „Beneficjentem” 
a 
Panem/Panią ………………………………………………………………….……………… 
 
Zamieszkałym/ą ………………………………………………............................................................................... 
 
Legitymującym/ą się dowodem osobistym seria/nr …………………………………… numer PESEL …………………………….…….. 
 
zwaną/ym dalej w treści umowy Rodzicem. 

 
 
 

§ 1. 
1. LOGOS Architektura Umysłu Karolina Dobska-Mańko oświadcza, że jest Beneficjentem projektu: Punkt 

przedszkolny TAAkA GłowA - utworzenie i funkcjonowanie 15 nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego na terenie miasta Poznania, nr RPWP.08.01.01-30-0161/17-00.  

2. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–
2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 
wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna i 
zwany jest w dalszej treści umowy Projektem. 

3. Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2018 r. do 31.08.2019 r. 
4. Umowa dotyczy korzystania przez Dziecko: …………………………………………………………………………………………, 

PESEL……………………………… z usług punktu przedszkolnego TAAki Maluch. 
5. Korzystanie przez Dziecko z usług Punktu Przedszkolnego TAAki Maluch w ramach Projektu obejmuje okres 

od ……………………….. r. do 31.08.2019 r., natomiast umowa wiąże Rodzica do czasu dopełnienia 
obowiązków związanych z przedłożeniem wymaganych dokumentów także po zakończeniu udziału w 
Projekcie. 

6. Udział Uczestnika/czki w projekcie jest bezpłatny z zastrzeżeniem zapisów §3. 
7. Uczestnikiem/czką projektu może być Dziecko, a także Rodzic, o ile korzysta z warsztatów kompetencji 

wychowawczych. 
8. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta: LOGOS Architektura Umysłu Karolina Dobska-Mańko, 

ul. Jugosłowiańska 65, 60-149, Poznań.  
 

§ 2. 
1. Rodzic oświadcza, iż zapoznał/a się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

(zwanego dalej Regulaminem) i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
2. Rodzic oświadcza, że: 

a. Wyraża wolę i zgodę na uczestnictwo przez Dziecko w Projekcie, 
b. Dziecko spełnia  kryteria  kwalifikowalności  uprawniające  do  udziału  w  Projekcie  wskazane  

Regulaminie. 
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3. W trakcie udziału w Projekcie, po jego zakończeniu lub na wniosek IZ WRPO, Beneficjent może żądać 
przedstawienia dodatkowych dokumentów i zaświadczeń, które będą niezbędne do potwierdzenia 
kwalifikowalności uczestnika, prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu oraz osiągnięcia założonych w 
nim wskaźników i rezultatów. 

4. Strony ustalają następujące rodzaje wsparcia w Projekcie dla Dziecka:  
a. Korzystanie przez Dziecko z edukacji przedszkolnej w OWP utworzonym w Projekcie, w tym z zajęć 

języka angielskiego 
b. Korzystanie przez Dziecko z zajęć zwiększających szanse edukacyjne – TAAkA GłowA 
c. Korzystanie przez Dziecko z wyżywienia w OWP adekwatnie do ustalonych dni i godzin pobytu 

5. Strony ustalają, że obojgu Rodzicom Dziecka przysługuje prawo do udziału w bezpłatnych warsztatach 
kompetencji wychowawczych. Uczestnictwo w warsztatach wymaga wypełnienia osobnych dokumentów 
zgłoszeniowych dla Rodzica/Rodziców na zasadach podanych przez Beneficjenta w Regulaminie. 
Uczestnictwo w warsztatach nie wymaga podpisania osobnej umowy udziału w Projekcie. 

6. Rodzic   potwierdza,   że   dane   osobowe   podane   w   dokumentach zgłoszeniowych  są aktualne i 
zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Beneficjenta o każdej ich zmianie w okresie 
uczestnictwa w Projekcie oraz w okresie 4 tygodni od  daty  zakończenia  udziału  w Projekcie.   

7. W przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez Uczestnika/czkę adres pozostawia się 
ją w dokumentach Uczestnika/czki ze skutkiem doręczenia. 

 
 

§ 3. 
1. Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zobowiązań wynikających z Regulaminu, Umowy o 

świadczenie usług przez Punkt Przedszkolny TAAki Maluch oraz innych dokumentów i deklaracji 
regulujących korzystanie przez Dziecko ze wsparcia w Projekcie i ma świadomość, że Dziecko może  zostać  
skreślone z listy  uczestników  Projektu  a Rodzic obciążony kosztami udziału w  przypadku nie wypełniania 
postanowień zawartych w tych dokumentach. 

2. Zasady obciążania kosztami udziału w projekcie określa Regulamin. Szacowany, uśredniony koszt udziału 
w projekcie w przeliczeniu na 1 uczestnika to: 8742,00 zł. 

3. Rodzic oświadcza, że Dziecko w dniu rozpoczęcia korzystania z usług Punktu Przedszkolnego TAAki Maluch 
będzie miało ukończony 3 rok życia i jednocześnie nie ukończony 5 roku życia / Rodzic oświadcza, że 
Dziecko w dniu rozpoczęcia korzystania z usług Punktu Przedszkolnego TAAki Maluch będzie miało 
ukończone 2 lata i 6 miesięcy, a szczególnie uzasadnionym przypadkiem przyjęcia Dziecka do Punktu 
Przedszkolnego TAAki Maluch przed ukończeniem 3 roku życia jest:………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(podać, np.: wyjątkowa sytuacja rodzinna dziecka, losowe zdarzenie w rodzinie dziecka, uczęszczanie do 
przedszkola rodzeństwa dziecka, poziom rozwoju i samodzielności dziecka umożliwiający dziecku 
funkcjonowanie w grupie przedszkolnej – potwierdzone przez psychologa/pedagoga) 

4. Dziecko zakończy korzystanie ze wsparcia w Projekcie z chwilą zakończenia korzystania z Punktu 
Przedszkolnego TAAki Maluch, nie później niż dnia 31.08.2019. 

5. Umowa udziału w projekcie trwa do 31.08.2019 lub dłużej – do czasu dopełnienia wszystkich zobowiązań 
Rodzica wynikających z niniejszej umowy oraz z Regulaminu, Umowy o  świadczenie usług przez Punkt 
Przedszkolny TAAki Maluch i innych dokumentów regulujących udział Uczestnika/czki w projekcie. 

 
 

§ 4. 
1. Zmiany niniejszej Umowy wynikające ze zmiany Regulaminu następują z chwilą zmiany ww. Regulaminu i 

nie wymagają składania przez strony niniejszej Umowy oświadczeń w formie pisemnej. 
2. Wszelkie inne zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenia oraz jakiekolwiek oświadczenia Stron wynikające z 

ustaleń niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 5. 
1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

a. Ankieta zgłoszeniowa Dziecka 
b. Oświadczenie Uczestnika/czki dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych Dziecka 
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§ 6. 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
2. W zakresie niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. W przypadku złożenia przez Uczestnika Projektu oświadczeń niezgodnych z prawdą Beneficjent Projektu 

ma prawo dochodzić roszczeń od Uczestnika Projektu na drodze powództwa cywilnego. 
4. W przypadku ewentualnych sporów w wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy, będą one 

rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania będą one poddane rozstrzygnięciu 
przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Beneficjenta Projektu. 

 
 
 
 
 
 

..............................................                           .............................................. 
podpis Beneficjenta podpis Rodzica 

 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego Dziecka w niniejszym Projekcie i na korzystanie z usług Punktu 
Przedszkolnego TAAki Maluch 
 
 
 
Czytelny podpis drugiego Rodzica (nie będącego stroną umowy):  
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………….. 


