Umowa o uczestnictwo w kursie
Dieta pełna życia- kursy z zakresu żywienia dzieci
Nr ...../D-…/DIETA
W ramach Projektu pn. „Dieta pełna życia – kursy z zakresu żywienia dzieci”, Poddziałania
8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”,
Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
zwanego dalej Projektem,
zawarta w dniu …………….…........................... r. pomiędzy Uniwersytetem Medycznym
w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 1 reprezentowanym przez:
Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej - prof. dr hab. Adama Krętowskiego,
zwanym w dalszej części umowy „Uczelnią”,
a Panią/Panem:
Imię/imiona i Nazwisko:
Imiona rodziców:
Data i miejsce urodzenia:
Adres zameldowania:
Seria i nr dowodu osobistego :
PESEL:
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Uczestnikiem kursu”, o następującej treści:
§1
Umowa zostaje zawarta na czas uczestnictwa w kursie „Dieta pełna życia – kurs z zakresu
żywienia dzieci” obejmującym łącznie 30 godzin dydaktycznych (5 spotkań x 6 godzin
dydaktycznych).
§2
1. Uczestnictwo w kursie jest nieodpłatne.
2. Uczelnia zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć i do zapewnienia wykwalifikowanej
kadry dydaktycznej.
3. Zajęcia będą prowadzone w budynku T-MATIC Grupa Computer Plus, mieszczącym się
przy ul. Melmeda 1 w Białymstoku.
4. Zajęcia będą odbywały się w trybie weekendowym – zgodnie z planem zajęć dostępnym
na stronie www Projektu pod adresem: http://www.dieta.umb.edu.pl/harmonogramkursow.
5. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz miejsca przeprowadzenia zajęć
z przyczyn od Uczelni niezależnych, o czym Uczestnik kursu zostanie niezwłocznie
zawiadomiony.
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6. Uczelnia w ramach niniejszej umowy zapewnia Uczestnikowi kursu materiały
szkoleniowe i dydaktyczne.
7. Uczelnia zapewnia Uczestnikowi kursu posiłek oraz przerwę kawową.
8. Uczelnia nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika kursu na miejsce zajęć,
zakwaterowania, diet, utraconych zarobków itp., ani pozostałych kosztów wyżywienia
Uczestnika kursu, poza określonymi w ust. 7.
§3
Uczestnik kursu zobowiązuje się do starannego przygotowywania się do zajęć.
1.
2.
3.
4.

5.

§4
Uczestnik kursu zobowiązany jest do obecności, potwierdzonej podpisem na liście
obecności, na minimum pięciu z sześciu spotkań (wyjątek stanowi hospitalizacja).
Przekroczenie określonego w ust. 1 limitu absencji bez przedłożenia wiarygodnego
usprawiedliwienia skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników kursu.
W przypadku rezygnacji z kursu, Uczestnik kursu zobowiązany jest do pisemnego
poinformowania o tym fakcie Uczelni w terminie siedmiu dni od zaprzestania
uczestnictwa w zajęciach.
Jeżeli absencja lub rezygnacja Uczestnika kursu spowoduje negatywne
konsekwencje finansowe związane z nieosiągnięciem przez Uczelnię założonych
rezultatów Projektu pn. Dieta pełna życia – kursy z zakresu żywienia dzieci, Uczelnia
wystąpi z finansowym roszczeniem regresowym do Uczestnika kursu. Koszt uczestnictwa
w kursie oszacowano na kwotę 1840 zł ( słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści zł).
Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia kursu, jest nieprzekroczenie przez Uczestnika
kursu limitu absencji oraz pomyślne zaliczenie testu końcowego.

§5
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
§6
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
właściwe przepisy kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez
sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Uczelni.
1.

…………………………….
Podpis Uczestnika kursu

.……...………………………….
prof. dr hab. Adam Krętowski
Prorektor ds. Nauki UMB
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