„Angielski bez tajemnic”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020

Aneks do umowy szkoleniowej
zawarty w dniu …………………… …………………… roku pomiędzy:
Firmą English 4 U Dariusz Witkowski z siedzibą w Gnieźnie (62-200), ul. Artyleryjska 1, NIP: 7842132177,
REGON: 634520088, reprezentowana przez Dariusza Witkowskiego, zwana dalej Projektodawcą,
realizującym projekt pt.: „Angielski bez tajemnic” nr RPWP.08.02.00-30-0219/18
a
Nazwisko i imię ..................................................................................................................………………..
PESEL ……................................................................................................................................................
zwaną(-ym) dalej Uczestnikiem/czką.
Strony zgodnie postanawiają zmianę zapisów umowy:
§ 1.
Niniejszym aneksem strony zmieniają:
1) § 2, pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„Organizator oświadcza, że na podstawie dokumentów przedstawionych przez Uczestnik/czka
Projektu jest on/ona uprawniony/a do wzięcia udziału w szkoleniu. Organizator zastrzega sobie prawo
wypowiedzenia Umowy oraz żądania od Uczestnik/czka Projektu zwrotu kosztów jego/jej uczestnictwa
w Projekcie w kwocie 1 442,82 zł (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści dwa zł. 82/100) w przypadku,
gdy uzyskał/a on/a status Uczestnika/czki Projektu w wyniku podania nieprawdziwych informacji lub
przedstawienia
nieprawdziwych,
podrobionych
lub
przerobionych
dokumentów.”
2) § 4, pkt 2.4 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Uczestnik/czka Projektu jest uprawniony/a:
2.4. zrezygnować w udziale w Projekcie i szkoleniu:
- bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów w przypadku rażącego naruszenia przez
Organizatora postanowień niniejszej Umowy;
- bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów w przypadku wystąpienia okoliczności
niezależnych od Organizatora i Uczestnika/czki Projektu, a uniemożliwiających dalszy udział
w Projekcie (np. udokumentowana choroba);
- za zwrotem kosztów uczestnictwa w Projekcie w wysokości 1 442,82 zł (słownie tysiąc
czterysta czterdzieści dwa zł. 82/100) w każdym czasie bez podania przyczyny;
- za zwrotem kosztów uczestnictwa w Projekcie w wysokości 1 442,82 zł (słownie tysiąc
czterysta czterdzieści dwa zł. 82/100) z przyczyn leżących po stronie Uczestnika/czki Projektu
lub przez niego/nią zawinionych.”
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3)

§ 4, pkt 4.1. otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Organizator jest uprawniony:
4.1. wykluczyć Uczestnika/czkę Projektu z udziału w Projekcie w przypadku naruszenia

postanowień niniejszej Umowy lub zasad współżycia społecznego, w szczególności
w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika/czki Projektu, lektora lub
pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu;
w takim przypadku Uczestnik/czka pokrywa koszty uczestnictwa w Projekcie w kwocie
1 442,82 zł (słownie tysiąc czterysta czterdzieści dwa zł. 82/100).”
§ 2.
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§ 3.
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Uczestnik/czka

________________
(podpis)

Projektodawca

________________
(podpis)
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