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Umowa udziału w Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich – cyklu 5-ciu specjalistycznych szkoleń  

nr .................. 

 

Cykl szkoleń realizowany w ramach projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” z Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy 

POWR.02.16.00-00-0080/19 

 

zawarta w dniu …………………………. pomiędzy: 

 

Fundacją Instytut Spraw Obywatelskich, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000191928, NIP 7251872505, REGON 473224144; reprezentowaną przez Rafała Górskiego –

prezesa zarządu Fundacji, zwaną dalej „Organizatorem” 

 

a  

Panią/Panem ..............................................................., zamieszkałą/ym:.................................................................,  

adres mailowy ……………………………………………, tel. ……………………………………………., reprezentującą/-ym organizację 

pozarządową pod nazwą …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną/nym w dalszej części „Uczestnikiem”. 

 

§ 1 

1. Szkolenie składa się z 5 dwudniowych zjazdów po 16 godzin szkoleniowych każdy i wizyty studyjnej (1-dniowej). 

Wizyta będzie dedykowana procesowi stanowienia prawa od prac nad założeniami aktu prawnego, poprzez 

inicjatywę ustawodawczą, ścieżki legislacyjne. 

2. Szkolenie jest współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

nr umowy POWR.02.16.00-00-0080/19-00. 

3. W cyklu 5-ciu specjalistycznych szkoleń mogą wziąć udział tylko osoby, które są uczestnikami projektu tj. wzięły 

udział w szkoleniu regionalnym (były obecne podczas wszystkich dni zajęciowych), przesłały kompletne, 

papierowe formularze przystąpienia do projektu ze zgodami RODO.   

4. Szkolenie w cyklu Akademii jest bezpłatne. W przypadku szkoleń stacjonarnych Uczestnik może skorzystać z 

noclegu, zapewnione zostanie wyżywienie podczas szkolenia oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdów zgodnie z 

Regulaminem Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich (dostępny na stronie 

https://akademia.instytutsprawobywatelskich.pl/). Po zakończonym kursie uczestnik otrzyma zaświadczenie. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w zjazdach Akademii, w terminie określonym przez Organizatora w 

pkt 5. W szczególnych przypadkach podany termin może ulec zmianie, o czym Organizator zobowiązany jest 

powiadomić Uczestnika w terminie najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.  

6. Zjazdy Akademii odbywają się w poniższych terminach: 

https://akademia.instytutsprawobywatelskich.pl/


 

2 

a) Jak negocjować i rozmawiać z decydentami – 25-26.09.2021 

b) Jak wykorzystać prawo na poziomie samorządowym – 09-10.10.2021 

c) Jak zarażać ideami społecznymi – 20-21.11.2021 

d) Jak pozyskiwać fundusze na działalność organizacji –  27-28.11.2021 

e) Jak wykorzystywać prawo na poziomie krajowym – 11-12.12.2021 

f) Wizyta studyjna w Warszawie – planowany termin między wrześniem a grudniem 2021. 

7. Szkolenia zdalne planowane są w godzinach 9:00-16:00, a szkolenia stacjonarne w godz. 12:00-19:30 (I dzień), 

09:00-15:45 (II dzień). 

8. Decyzja, czy zjazdy będą organizowane w formie stacjonarnej, zdalnej czy hybrydowej zależeć będzie od sytuacji 

epidemiologicznej i powszechnie obowiązujących regulacji. Oznacza to, że w toku trwania Programu forma zajęć 

może się zmieniać. 

9. W przypadku organizacji zajęć w wersji online Organizator zapewni dostęp do platformy umożliwiającej ich 

przeprowadzenie. Uczestnik musi we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do infrastruktury technicznej 

pozwalającej na efektywne uczestnictwo w zajęciach, w tym odpowiedniej jakości łącze internetowe. 

10. W przypadku gdy z przyczyn od Organizatora niezależnych lub zaistnienia istotnych okoliczności  

przeprowadzenie któregokolwiek ze szkoleń w terminie określonym w §1 ust. 6, w całości lub w części, nie będzie 

możliwe, Organizator, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Uczestnika, wyznaczy bez konieczności 

podpisywania aneksu do Umowy, nowy lub dodatkowy termin przeprowadzenia Szkolenia lub jego części. 

§ 2 

1. Uczestnik Programu zobowiązany jest w szczególności:  

a) przestrzegania zapisów niniejszej Umowy; 

b) uczestnictwa w zajęciach warsztatowych stacjonarnych i online, 

c) w przypadku organizowania zajęć w formie online – do zapewnienia sobie dostępu do infrastruktury 

technicznej umożliwiającej efektywne uczestnictwo w zajęciach, 

d) punktualnego stawiania się na zajęcia stacjonarne i online, 

e)  przejścia w terminie pre i post testu, 

f)  uczestniczenia w ewaluacji Akademii, w tym wypełniania ankiet ewaluacyjnych, 

g)  informowania o planowanych nieobecnościach, 

h)  informowania o zmianach danych podanych w formularzu zgłoszeniowym. 

 

2. W przypadku nieprzestrzegania zapisów Umowy Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników Akademii. 

Dotyczy to w szczególności przypadków większej liczby nieobecności na zajęciach niż dopuszczalny limit 20% 

nieobecności. 

3. Uczestnik, który nie weźmie udziału w którymś ze szkoleń wymienionych w § 1 ust. 6, a chce potwierdzić swoją 

obecność na szkoleniu zobowiązany będzie do obejrzenia zapisu ze szkolenia oraz potwierdzenia mailowo 

obejrzenia nagrania, o ile Organizator utworzy zapis audio/video i udostępni nagranie uczestnikom nieobecnym 

na szkoleniu (dot. tylko szkoleń zdalnych). Ww. nagranie będzie dostępne przez określony czas (np. 48 godzin) 

bez możliwości powielania. 
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4. Uczestnik ma prawo do zwrotu kosztów dojazdów na szkolenie. Zasady zwrotu określone są w Regulaminie w §6. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku utrwalonego podczas szkoleń online oraz w formie zdjęć i 

filmów powstałych w trakcie realizacji Akademii dla celów sprawozdawczości, promocji i informowania o 

Projekcie. 

§ 3 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy dokonywane będą na piśmie, w formie aneksów, pod rygorem 

nieważności.  

2. Sprawy nieuregulowane niniejszą Umową rozstrzygane są przez Organizatora.  

3. Organizator oświadcza, iż dołożył należytej staranności w doborze kadry merytorycznej Akademii oraz w 

nadzorowaniu procesu przygotowania szkoleń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za treści przekazywane 

przez trenerów. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

ORGANIZATOR                                                                                                                                                                   UCZESTNIK 

 

 


