UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEDSZKOLNYCH
W ramach projektu z działania
ziałania 0
03.01.. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.
Tytuł projektu: „Dzieciństwo
Dzieciństwo nad rzeczką”
rzeczką NR RPPM.03.02.01-22-0106/20
RPPM.03.02.01
0106/20 dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014
2014-2020
2020

zawarta w Pruszczu Gdańskim w dniu ……………..
……
202
2022 roku
u pomiędzy:
Anną Plichtą Prezes ZZarządu
arządu Gaja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością p
prowadzącą Publicznee Przedszkole „Nad
Nad
Rzeczką”
Rzeczką w Pruszczu Gdańskim (83-000
000) ul. Podkomorzego 20
20, NIP: 5932112711
5932112711,, REGON: 191554658 zwana dalej
„Placówką”.
zwaną w dalszej części umowy Projektodawcą,
Projektodawcą
a
………………………………………………………………………………………………………….zam…………………………………………………………………
…….......………………………, legitymującą się dowodem osobistym seria i nr …….……………………………………………, wydanym
przez …………………………………………………………………....... oraz numerem PESEL ………………………………, zwaną w dalszej
części
czę umowy Rodzic,
o następującej treści:
§1
Oświadczenie Rodziców/Opiekunów
1. Rodzice/Opiekunowie oświadczają, że przysługuje im pełne prawo do opieki nad Dzieckiem:
(imię i nazwisko dziecka)

ur. __ __ - __ __ - __ __ __ __; PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __,
zamieszkałym w ………………………………………………………………………………….,
kod pocztowy:
pocztowy: __ __ - __ __ __, ul. …………………………………………………….
Rodzice są odpowiedzialni wobec Placówki za rzetelność i prawdzi
prawdziwość
wość powyższego oświadczenia oraz
wszelkie ewentualne szkody poniesione przez Placówkę w przypadku jego niezgodności ze stanem rzeczywistym.
§2
1. W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
ojewództwa Pomorskiego 2014
2014-2020,
2020, w ramach projektu „Dzieciństwo
„Dzieciństwo
nad rzeczką
rzeczką” nr.: NR RPPM.03.02.01-22-0106/20
RPPM.03.02.01
0106/20, dziecko
o uczestniczyć będ
będzie w zajęciach dodatkowych,
organizowanych w ramach realizacji projektu.
projektu
2. Koszt pobytu dziecka podczas zajęć,
zajęć o którym mowa w § 2 pkt. 1 w przedszkolu w okresie od …………………….do
………………………dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014
2014-2020.
2020.
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3. Umowa w ramach projekt
projektu
u zostaje zawarta do dnia …………………………..
………………………….
4. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego
1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez złożenie oświadczenia o
wypowiedzeniu Umowy, w formie pisemnej
pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Projektodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
a) powtarzającego się nieprzestrzegania przez Rodzica postanowień niniejszej Umowy,
b) zatajenia lub podania nieprawdziwych, ważnych informacji dotyczący
dotyczących
ch dziecka, które zakłócają jego
funkcjonowanie w grupie,
c) zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji dotyczących kryteriów kwalifikowalności Rodzica, wynikających
z Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie,
d) zachowanie Dziecka będzie uniemożliwiać pracę opiekunom
om lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych
dzieci,
6. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
7. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
8. Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa
Umowa może zostać zmieniona tylko w taki sposób, aby odpowiadała
postanowieniom Umowy o dofinansowanie Projektu.
9. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy jest prawo
polskie.
10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów
sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy jest sąd powszechny,
właściwy dla siedziby Projektodawcy.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
12. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………………
Podpis Rodzica
Rodzica/Opiekuna
/Opiekuna prawnego

……………………………………………..
Podpis Projektodawcy
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