Kontrakt nr …
O zasadach współpracy w zakresie uczestnictwa w Projekcie
„Książka Moim Drogowskazem”
współfinansowanym ze środków otrzymanych w ramach
Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zawarty dnia ………………….roku w Lubartowie, pomiędzy:
Organizatorem projektu: Gminną Biblioteką Publiczną w Lubartowie z siedzibą w Lubartowie, przy ulicy Lubelskiej
18A, reprezentowanym przez dyrektora Beatę Wilczyńską, zwanym dalej „Organizatorem”,
a
Panią/Panem…………………………………… Pesel ………………………… legitymującą/ym się dowodem
osobistym/legitymacją (seria i nr)……………………………………………………………,
urodzoną/ym dnia ……………………….. w……………………………………………………….., zamieszkałą/ym
………………………………………………………………………………………. zwaną/ym dalej „Uczestnikiem”

został zawarty kontrakt o następującej treści:

§1
Uczestnik projektu Programu Wolontariusz kultury oświadcza, że spełnia następujące
wymagania:
1) jest w wieku do 18 lat
2) wyraża chęć uczestnictwa w Programie
3) złożył komplet wymaganych dokumentów
§2
Organizator zobowiązuje się do:
a. organizacji i prowadzenia szkoleń w terminach podanych w harmonogramie (załącznik do umowy)
b. przedstawienia Uczestnikowi innych terminów szkoleń gdyby z powodów organizacyjnych lub niezależnych od
Organizatora nie odbyły się one w dniach wymienionych w §1 pkt a.;
c. zapewnienia transportu ( w razie potrzeby w tą i z powrotem) do filii bibliotecznych i innych miejsc w których
odbywać się będą warsztaty
§3
1. Uczestnik dobrowolnie i nieodpłatnie podejmuje się wykonania w ramach niniejszego kontraktu następujących
czynności:
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a. Udziału w co najmniej 80% wszystkich szkoleń i spotkań wymienionych w §1 pkt a.


W sytuacji nieuzasadnionej nieobecności podczas warsztatów i szkoleń, Uczestnik zobowiązuje
się do pokrycia kosztów za zajęcia (koszt jednych zajęć: 1x3h dydaktyczne to 50 zł)



Ww. koszty (opisane na podstawie budżetu Programu) uczestnik zobowiązuje się zapłacić
zależnie od liczby dni, które opuścił ponad dopuszczalną nieobecność.



Żądanie zwrotu ww. kosztów nie będzie miało zastosowania w przypadku zaistnienia przyczyn
niezależnych od Uczestnika, określonych jako siły wyższe np. związanych z poważną chorobą
lub nieszczęśliwym zdarzeniem, potwierdzonych w formie pisemnej.



Wszelkie zobowiązania Uczestnika wobec Wykonawcy Uczestnik zobowiązuje się uregulować
w ciągu 10 dni roboczych od dnia wystawienia przez Wykonawcę noty księgowej.

b. aktywnego udziału w ewaluacji projektu w trakcie jego tworzenia i po jego zakończeniu.
c. Uczestnictwa w nagraniach w studio, wyjeździe do Domu Słów oraz nagraniach teledysku (zależnie od grupy)
2. Uczestnik dobrowolnie zobowiązuje się do aktywnego udziału w projekcie.
§4
1. Uczestnik wyraża zgodę na:
a. Wykonywanie podczas projektu zdjęć i nagrań oraz wykorzystanie jego wizerunku do promocji projektu i
Organizatora na wszystkich możliwych polach eksploatacji;
b. Wykorzystanie wytworów jego pracy dokonanej podczas realizacji projektu do celów statutowych oraz
promocyjnych Organizatora;
c. Przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Kontrakcie przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.833);
§5
1. Z chwilą wykonania w ramach niniejszego Kontraktu jakiegokolwiek wytworu niematerialnego przez
Uczestnika, majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji przechodzą bezterminowo na
własność Organizatora bez konieczności uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Uczestnika.
2. Właścicielem warsztatu stworzonego z udziałem Uczestnika w trakcie realizacji niniejszego kontraktu jest
Organizator oraz zespół Uczestników współtworzących dany warsztat.
§6
Za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Uczestnikowi, Organizacji lub osobom trzecim strony odpowiadają
na zasadach ogólnych.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Kontraktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w
szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany Kontraktu będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
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Spory wynikłe ze stosowania Kontraktu rozstrzyga Sąd właściwy terytorialnie dla siedziby Organizatora w
postępowaniu cywilnym.
§10
Kontrakt sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§11
Wszystkie załączniki, tzn.:
•

Formularz zgłoszeniowy

•

Regulamin programu

•

Harmonogram zajęć
stanowią integralną cześć Umowy

Podpis Wykonawcy

……………………………

Podpis Uczestnika

………………………………

Podpis Opiekuna Prawnego Uczestnika1
………………………………………………………………………………………

1W

przypadku oświadczenia osoby nieletniej konieczny jest podpis zarówno uczestnika jak również jego prawnego opiekuna.
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