
 

 

 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„BEE FRIENDS”/”Przyjaciele pszczół”  

 

Zawarta w dniu …..…………………… roku, w …………………………. pomiędzy:  

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z siedzibą w Pszczynie, ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna,  

NIP 638 175 30 23, REGON 241051284 

 

reprezentowaną przez:  

1. ………………………  

2. ……………………..  

zwanym dalej „Organizatorem”  

a 

Panem/ią …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

zamieszkałym/ą...........................................................................................................................................................................................,  

PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,  

Seria i Numer dokumentu Tożsamości (Dowód osobisty lub Paszport) …………………………………………………….............................. 

Telefon kontaktowy ….................................................................................................................................................................................. 

zwanym/ą dalej „Uczestnikiem Projektu” 

 

§ 1 Oświadczenia wstępne  

 

1. Organizator oświadcza, że projekt „BEE FRIENDS”/”Przyjaciele pszczół” - realizowany jest przez Stowarzyszenie LGD 

„Ziemia Pszczyńska”, Stowarzyszenie – LGD „Żywiecki Raj” oraz dwóch partnerów z Chorwacji – LAG Moslavina oraz LAG 

„5”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca w obszary wiejskie", w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 

objętego PROW na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  

z lokalną grupą działania. 

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że jest uprawniony do udziału w Projekcie zgodnie z oświadczeniem złożonym w Formularzu 

Zgłoszeniowym. 

3. Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Rekrutacji.  

4. Uczestnik Projektu oświadcza, że został poinformowany o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020. 

 
 

§ 2 Obowiązki Organizatora  

1. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz Uczestnika Projektu: 

1) Grupowego wyjazdu na wyjazd studyjny na obszar LAG „5”, teren Orebić w dniach 10-15.04.2019 r. W ramach wyjazdu 

zagwarantowane będzie: transport  autokarem - wc, barek, video, 3 noclegi w Orebic w hotelu*** pokoje 2 os.  

z pełnym węzłem sanitarnym, TV wyżywienie; 3 x  śniadanie  i 3x  obiadokolacja, posiłek w dniu powrotu do Polski opieka 

pilota/tłumacza ubezpieczenie AXA – KL 10.000 euro, NNW - 2.000 EURO, bagaż - 200 euro. Ubezpieczenie nie obejmuje 

chorób przewlekłych.  

 

 
 
 
 



 

 

 
 

§ 3 Obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:  

1) uczestnictwa w wyjeździe wymienionym w § 2 pkt. 1  

2) aktywnych działań związanych z realizacją projektu w tym min. udziału w targach, warsztatach, konferencji zgodnych z programem 

wyjazdu 

3) dostarczenia niezbędnych dokumentów związanych z wyjazdem 

4) niezwłocznego poinformowania Organizatora o ewentualnym braku możliwości uczestnictwa.  

5) niezwłocznego poinformowania Organizatora o zmianie danych, stanowiących warunki dopuszczenia do udziału w Projekcie, 

określonych w Formularzu Zgłoszeniowym. W razie braku poinformowania Organizatora o zmianie danych lub podania danych 

niezgodnych ze stanem faktycznym, Uczestnik Projektu obowiązany jest do naprawienia szkody, jaką Organizator poniósł wskutek 

realizacji Umowy. 

 

§ 4 Wypowiedzenie umowy  

  

1. Organizator może wypowiedzieć umowę z Uczestnikiem Projektu bez zachowania terminu w przypadku: 

1)  Rozwiązania przez Urząd Marszałkowski w Katowicach umowy o dofinansowanie projektu.  

2) Rażącego naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień niniejszej umowy. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że 

nieuzasadniona rezygnacja, powodująca wystąpienie szkody po stronie Organizatora, w tym konieczność poniesienia przez LGD 

kosztów uczestnictwa w wyjeździe osoby, która bez uzasadnionych przyczyn odstąpiła od uczestnictwa w wyjeździe, jest przesłanką do 

zwrotu na rzecz LGD poniesionych kosztów lub zapłaty odszkodowania w wysokości równej szkodzie.  

 

 

§ 5 postanowienia końcowe 

 

1. Umowa została zawarta na czas określony tj. dnia podpisania do 15.04.2019 r. 

2. Wszelkie zmiany umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 …………………………..............       .…………........................ 

 (miejscowość, data)         (podpis) 


