Projekt „Pomocna Dłoń - usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
UMOWA UCZESTNICTWA W KLUBIE SENIORA
Dnia ……………………………….. r. w Łodzi pomiędzy Stronami:
Fundacją 4Future, z siedzibą w Łodzi 90-349, ul. Tymienieckiego 19A, działającą na podstawie wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, w Łodzi pod
nr KRS 0000377944 , NIP 7252039726 , REGON , 10103336900000 reprezentowanym przez Justynę Kliombkę-Jarzynę,
zwanym dalej „Realizatorem projektu”,
a
Panią/Panem …………………………………………..…………………………………..………………………… (imię i nazwisko),
zamieszkałą/ym w …..……………………..………….. (miasto), …………………………..…………. (kod pocztowy),
ul. …………………………………………………………………………………………………………………………………..……,
legitymującą się dowodem osobistym nr ……………….……….…….……………… (seria i numer),
PESEL ………………………………, nr tel. ………………………………………. zwaną dalej „Uczestniczką/Uczestnikiem”.

§1.

Przedmiot umowy

1.1

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Uczestniczce/Uczestnikowi przez Realizatora projektu wsparcia
w postaci udziału w projekcie pn. „Pomocna Dłoń - usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.” Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr
RPLD.09.02.02-10-0020/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT.
1.2 Wsparcie zostanie udzielone w ramach uczestnictwa w Klubie Seniora:
1.2.1
Dostęp do części integracyjnej Klubu;
1.2.2
Rozwijanie zainteresowań w ramach kółek tematycznych;
1.2.3
Integracja w ramach kina Seniora;
1.2.4
Zajęcia prozdrowotne;
1.2.5
Warsztaty komputerowe;
1.2.6
Aktywności kulturalno-edukacyjno-integrujące poza terenem Klubu;
1.2.7
Dostęp do poradnictwa (prawnego, psychologicznego, socjologicznego, rodzinnego).
§2.

Warunki korzystania ze wsparcia

2.1 Uczestniczka/Uczestnik projektu oświadcza, że informacje zawarte w dostarczonych dokumentach rekrutacyjnych są
prawdziwe i aktualne i tym samym spełnia kryteria udziału w projekcie, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do Klubu
Seniora.
2.2 Udział w Projekcie jest bezpłatny, tj. Realizator projektu nie pobiera od Uczestników żadnych opłat z tytułu ich udziału.
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2.3 Wsparcie, o którym mowa w punkcie 1.2. będzie udzielane w okresie od X.2018 do VI.2021.
2.4 Wsparcie świadczone będzie w miejscu prowadzenia zajęć Klubu Seniora, w Łodzi przy ulicy Cieszkowskiego 6.
2.5 Wsparcie będzie świadczone w godzinach od 12:00 – 18:00 w dni powszednie oraz soboty 10.00 – 16.00.

§3. Obowiązki Uczestniczki/Uczestnika
Uczestniczka/ Uczestnik zobowiązuje się do:
3.1 Czynnego uczestnictwa w wybranych zajęciach w ramach oferty zajęć w Klubie Seniora, przestrzegania zasad
zawartych w Regulaminie Klubu Seniora oraz przepisów BHP i przeciwpożarowych, obowiązujących na terenie Klubu
Seniora.
3.2 Zgłaszania z wyprzedzeniem chęci udziału w aktywnościach poza Klubem Seniora, organizowanych w ramach projektu
oraz informowania o nieobecnościach na deklarowanych zajęciach i wyjazdach.
3.3 Potwierdzania swojej obecności na zajęciach w ramach Klubu Seniora na listach obecności.

§4.

Rozwiązanie umowy

4.1 Realizator projektu może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Uczestniczka/Uczestnik:
4.1.1
Narusza w sposób ciężki postanowienia Regulaminu Klubu Seniora i nie stosuje się do upomnień kadry
Klubu, w tym szczególnie postanowienia dotyczące BHP oraz ochrony zdrowia i mienia innych Uczestników.
4.1.2
Nie informuje o nieobecnościach na wybranych zajęciach Klubu Seniora oraz odmawia potwierdzania
obecności na stosownej dokumentacji.
4.2 Umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w wyniku zgonu Uczestniczki/Uczestnika projektu.
4.3 Uczestniczka/Uczestnik ma prawo rezygnacji ze wsparcie udzielanego w ramach Klubu Seniora na każdym etapie
realizacji projektu.
4.4 Uczestniczka/Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji i dostarczenia jej do Realizatora Projektu.
§5.

Postanowienia końcowe

5.1 Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu.
5.2 Wszelkie spory między Realizatorem Projektu a Uczestniczką/Uczestnikiem związane z realizacją niniejszej umowy
podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Realizatora Projektu.
5.3 Uczestniczka/Uczestnik nie ma prawa przenoszenia praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na
jakikolwiek podmiot trzeci.
5.4 Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
5.5 Umowa może wejść w życie od momentu podpisania jej przez obie strony.

…………………………………………………
Uczestnik/Uczestniczka

…………………………………………………
Realizator projektu

…………………………………………………
Opiekun faktyczny(fakultatywnie)
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