Zał. nr 3 do Regulaminu
WZÓR
POROZUMIENIE ZE SZKOŁĄ
w ramach projektu Chemia w moim otoczeniu
Zawarte w Krakowie w dniu ……......................................................... pomiędzy:
Uniwersytetem Jagiellońskim, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, zwanym w dalszej części
niniejszego Porozumienia „Realizatorem Projektu”, reprezentowanym przez…………………,
Kierownika Projektu, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektor UJ z dnia ……….. nr
……………..
przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ lub Zastępcy Kwestora UJ
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………………………,
NIP ………………, REGON ……………………, zwaną/-ym w dalszej części porozumienia „Szkołą”,
reprezentowaną/-ym przez …………………………………….. na podstawie pełnomocnictwa
stanowiącego załącznik do niniejszego porozumienia
Porozumienie dotyczy kwestii związanych z realizacją Projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydziału Chemii „Chemia w moim otoczeniu” POWR.03.01.00-00-U022, we współpracy
z Fundacją Pro Chemia przy Wydziale Chemii UJ współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”,
Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.
§1
Użyte w niniejszym Porozumieniu pojęcia oznaczają:
1) Projekt – projekt pt. Chemia w moim otoczeniu, o numerze POWR.03.01.00-00-U022,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III „Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w
programie Ścieżki Kopernika 2.0.
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2) Realizator Projektu/UJ – Uniwersytet Jagielloński posiadający siedzibę w Krakowie,
ul. Gołębia 24, 31–007 Kraków, NIP 675-000-22-36, REGON 000001270, realizujący projekt
we współpracy z Instytucją współpracującą.
3) Instytucja Współpracująca: – Fundacja Pro Chemia przy Wydziale Chemii UJ,
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.
4) Uczestnik Projektu – uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, którego szkoła i klasa
zostały zakwalifikowane do Projektu w wyniku postepowania konkursowego.
§2
Celem projektu „Chemia w moim otoczeniu” jest podniesienie kompetencji oraz wzbudzenie
zainteresowania nauką przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz rozwinięcie zdolności
do rozumowania naukowego wśród grupy dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat zarówno
z terenów miejskich jak i wiejskich Polski południowej poprzez realizację zajęć laboratoryjnych
z zakresu chemii (organizowanych na Wydziale Chemii UJ), opartych w głównej mierze na
podstawach programowych przedmiotów przyrodniczych i ścisłych realizowanych w czasie
edukacji szkolnej.
Projekt realizowany jest w trzech modułach wiekowych:
 klasy 1-3 szkół podstawowych
 klasy 4-6 szkół podstawowych
 klasy 7-8 szkół podstawowych oraz 3 klasa gimnazjalna.
§3
Udział w Projekcie szkoły i Uczestników Projektu jest bezpłatny. Dodatkowo w ramach udziału
w Projekcie Realizator Projektu zobowiązuje się opłacić:


koszty ubezpieczenia Uczestników Projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków
w okresie ich uczestnictwa w Projekcie,



dojazd od siedziby Szkoły Uczestnika Projektu do siedziby Wydziału Chemii UJ
i z powrotem dla Uczestników Projektu i ich opiekunów ze szkół zlokalizowanych
w gminach wiejskich,



obiad (zupa + drugie danie + napój) dla Uczestników Projektu i ich opiekunów ze szkół
zlokalizowanych w gminach wiejskich.
§4

Realizator Projektu zobowiązuje się:
a) wykonać wszelkie działania projektowe zgodnie z Regulaminem Projektu,
b) przeprowadzić test na rozpoczęcie i zakończenie udziału Uczestnika Projektu
w Projekcie,
c) wspomagać rozwój Uczestników Projektu,
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d) dostarczać rzetelnie wiedzę Uczestnikom Projektu,
e) administrować Projekt,
f) ustalać ze Szkołą terminy zajęć.
§5
Szkoła zobowiązuje się w szczególności:
1) zobowiązana jest dostarczyć do siedziby Wydziału Chemii UJ nie później
niż do 01.10.2018 (I edycja):
a) deklarację uczestnictwa w projekcie dla każdego przewidzianego Uczestnika
Projektu – Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu, podpisaną przez przedstawiciela
ustawowego Uczestnika Projektu.
b) oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu)
zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla każdego Uczestnika
Projektu, podpisane przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika Projektu,
2) umożliwić Uczestnikom Projektu (całej klasie zgłoszonej do Projektu) wyjścia ze szkoły
w umówionym terminie na zajęcia projektowe,
3) zapewnić Uczestnikom Projektu (tj. całej klasie/klasom zgłoszonej/ym do Projektu)
opiekę w czasie odbywania przejazdu do siedziby Wydziału Chemii i z powrotem
do Szkoły oraz w przypadku szkół z gmin wiejskich opiekę w czasie spożywania obiadu
zapewnionego w ramach Projektu,
4) przestrzegać warunki i zapisy Regulaminu projektu, do którego niniejsze Porozumienie
jest załącznikiem,
5) zapoznać Uczestników Projektu z zasadami Projektu, Regulaminem projektu oraz jego
załącznikami i zobowiązać ich do ich przestrzegania wymienionych dokumentów,
6) Powiadomić Realizatora Projektu o niemożliwości przyjazdu szkoły na zajęcia w danym
terminie na co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem zajęć drogą mailową na adres
maturauj@chemia.uj.edu.pl. Nowy termin zostanie uzgodniony pomiędzy osobami
wskazanymi w par. 7 i 8 niniejszego porozumienia.
§6
Strony zobowiązują się do realizowania postanowień
z zachowaniem należytej staranności.

niniejszego

Porozumienia

§7
1. Realizacja założeń oraz postanowień niniejszego Porozumienia ze strony Wydziału Chemii
będzie koordynowana przez dr. Michała Płotek – Kierownika Projektu.
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2. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Szkoły jest …………………………………………….., nr tel.
…………………………………………………………………, mail:………………………………………………

§8
Wszelkie inne kwestie dotyczące Projektu reguluje Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.
Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszego porozumienia.
§9
1. Wszelkie zmiany w treści porozumienia, jak również oświadczenie o jego wypowiedzeniu,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Realizator Projektu może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym udział szkoły
w Projekcie, a tym samym niniejsze Porozumienie w przypadku gdy:
 rozwiązaniu ulegnie umowa o dofinansowanie Projektu, lub
 szkoła nie wypełni obowiązków wskazanych w Regulaminie lub porozumieniu, lub
 z udziału w Projekcie zrezygnuje co najmniej 10% przewidzianych przez szkołę
Uczestników projektu.
Wypowiedzenie udziału szkoły w Projekcie jest równoznaczne z wypowiedzeniem
udziału w Projekcie wszystkich Uczestników projektu z tej szkoły.
3. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane na mocy porozumienia Stron
w przypadku wystąpienia okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze uczestnictwo w Projekcie. Rozwiązanie
porozumienia jest jednoznaczne z zakończeniem udziału w Projekcie wszystkich
Uczestników Projektu danej szkoły.
§10
Porozumienie sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

Realizator Projektu - Uniwersytet Jagielloński

Załącznik:
Upoważnienie do działania w imieniu szkoły
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Szkoła

