
 
 

 

UMOWA  
nr ___________a 

 
Umowa niniejsza zostaje zawarta pomiędzy FUNDACJĄ MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, 

KREATYWNE, TWÓRCZE, z siedzibą w Grajewie, Os. Południe 11/27, 19-200 Grajewo wpisaną 

do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000505740, NIP: 

7191566531, REGON: 20084871200000, dalej „Umowa”,na potrzeby niniejszej Umowy posługującej 

się adresem 
 
e-mail: ___________, reprezentowaną przez Krzysztofa Karwowskiego, Prezesa Zarządu Fundacji,  
zwanej dalej „Organizatorem”, 

 
a  
__________________________________________________________ zamieszkałym/ą w  
___________________________ przy ul. _________________________, __________ (kod  
pocztowy), na potrzeby niniejszej Umowy posługującym/ą się adresem e-mail:  
______________________________________________, zwanym/ą dalej „Uczestnikiem”, 

 
zwanych dalej łącznie „Stronami”. 

 

W związku z zakwalifikowaniem Uczestnika do udziału w organizowanym przez Organizatora 

programie edukacyjnym Podl@sie w Sieci,Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 
§ 1.  

Definicje 

 

1. Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają: 
 

Program 
 
organizowany przez Organizatora program edukacyjny Podl@sie w Sieci 

 
Zjazdy  
Szkoleniowe 

 
Zjazd Szkoleniowy oraz Zjazd Szkoleniowy Online. 

 
Zjazd Szkoleniowy 

 
obejmuje warsztaty, seminaria i wykłady  zaplanowane przez 

Organizatora, o których szczegółowym programie  Organizator 

poinformuje Uczestników co najmniej 7 dni przed zjazdem

 
Zjazd Szkoleniowy 

Online 

 
opcjonalna forma realizacji Zjazdu Szkoleniowego, realizowana w 

całości bądź w części zdalnie, bez fizycznego udziału uczestników, 

organizowana i prowadzona za pośrednictwem środków komunikowania 



 
 

 

się na odległość przez sieć internet, z wykorzystaniem Infrastruktury 

Informatycznej Organizatora przy udziale Uczestnika i jego zasobów 

technicznych służących do komunikowania się na odległość, w tym 

urządzeń służących do przekazywania informacji, obrazu i dźwięku. 

 

Nieobecność opuszczenie przez Uczestnika więcej niż dwóch godzin dydaktycznych 

 podczas  jednego  Zjazdu  Szkoleniowego lub Zjazdu Szkoleniowego 

 Online lub zdarzenie o skutku równoważnym opisane w Umowie. 

Usprawiedliwiona nieobecność wynikająca z przyczyn niezależnych od Uczestnika, w tym 

Nieobecność w szczególności chorobę, lub spowodowaną udziałem Uczestnika w 

 ważnym wydarzeniu rodzinnym. 

Zagrożenie zaistnienie   warunków lub   przesłanek  wskazujących  na  ryzyko 

Epidemiczne wystąpienia  epidemii, zagrożenia epidemią również stan zagrożenia 

 epidemiologicznego i epidemii – obejmujące działania podjęte celem 

 przeciwdziałania   powyższym   stanom,   w   związku   z   którym 

 wprowadzone  zostają  normy  zachowania,  obostrzenia  środków 

 bezpieczeństwa, zakazy i nakazy określonego zachowania się przez 

 właściwe organy administracji publicznej. 

Regulamin 

 

regulamin uczestnictwa  w  programie  edukacyjnym  Podl@sie w Sieci, 

   stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

   



 
 

 

Gotowość 

Technologiczna 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Infrastruktura 

Informatyczna 

 
 

 

gotowość Uczestnika do uczestnictwa w części Programu realizowanego 

za pomocą środków komunikowania się na odległość, na którą składa 

się: dostęp do sieci Internet, posiadanie sprawnych urządzeń 

umożliwiających wyświetlanie i przesyłanie danych, w tym mikrofon, 

kamera internetowa, odpowiedni sprzęt komputerowy lub inny 

równoważny środek technologiczny (np. tablet). 
 
 
 

zestaw narzędzi technologicznych wykorzystywanych przez 

Organizatora w celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia części 

Programu za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, w 

szczególności programy komputerowe, platformy internetowe oraz inne 

narzędzia informatyczne. 



 
 

 

§ 2. 
 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsza Umowa reguluje wzajemne prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji Programu. 

 

2. Uczestnik uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w organizowanym przez Organizatora 

Programie. Poprzez nieodpłatność rozumie się nieodpłatne uczestniczenie w działaniach 

objętych Programem, za wyłączeniem kosztów transportu Uczestników, chyba że w toku 

realizacji Programu, postanowiono inaczej. 

 
3. Organizator podejmie czynności niezbędne dla przeprowadzenia Programu, w tym w 

szczególności zapewni Infrastrukturę Informatyczną, sale konferencyjne, wykładowców. 

 
§ 3 

 
Realizacja Programu. Uzyskanie certyfikatu. Zjazdy szkoleniowe 

 

1. Celem uczestnictwa Uczestnika w Programie jest zakończenie Programu z wynikiem 

pozytywnym, zgodnie z Regulaminem, uprawniającym Uczestnika do otrzymania certyfikatu 

ukończenia Programu. 

 
2. Na Program składa się jedenaście Zjazdów Szkoleniowych, a także inne formy kształcenia oraz 

projekty realizowane w trakcie trwania Programu. 

 
3. Organizator dopuszcza organizację Zjazdów Szkoleniowych w jednej z dwóch form: 

 
a) fizycznego uczestnictwa Uczestników w zjeździe lub 

 

b) zdalnego uczestnictwa Uczestników w zjeździe, za pośrednictwem środków 

komunikowania się na odległość w czasie rzeczywistym. 
 

W obu przypadkach prawa i obowiązki Uczestników pozostają niezmienione. 
 

4. Organizator podejmuje decyzję o formie przeprowadzenia Zjazdów szkoleniowych na 4 dni 

przed planowanym zjazdem. W uzasadnionych przypadkach, decyzja taka może zostać 

zmieniona na 2 dni przed terminem planowanego zjazdu. 

 
5. Harmonogram Zjazdów Szkoleniowych jest podawany do informacji Uczestników. 

 

6. Szczegóły organizacji i przeprowadzenia zjazdów określa Regulamin. 

 

§ 4. 
 

Obowiązki Uczestnika 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do: 



 
 

 

a) osobistego udziału w Programie, w formie fizycznej lub zdalnej, za pośrednictwem 

środków komunikowania się na odległość, 
 

b) utrzymywania Gotowości Technologicznej na wypadek konieczności zmiany formy 

przeprowadzenia Zjazdu szkoleniowego lub innych form kształcenia oraz projektów w 

formie zdalnej, 
 

c) monitorowania komunikatów Organizatora o formie i terminie Zjazdów szkoleniowych 

oraz ewentualnej zmiany ich formy na Zjazdy szkoleniowe online. 
 

d) informowania Organizatora o wszelkich okolicznościach uniemożliwiających 

Uczestnikowi branie udziału w którejkolwiek z części Programu, fizycznie lub zdalnie, 

niezwłocznie po ich wystąpieniu, chyba że z przyczyn za które Uczestnik nie ponosi 

odpowiedzialności nie mógł poinformować Organizatora w tym terminie; 
 

e) zapoznanie się używaną infrastrukturą informatyczną Organizatora, służącą do 

prowadzenia działań w ramach Programu za pomocą środków komunikowania się na 

odległość, notyfikowania Organizatorowi o wszelkich dostrzeżonych błędach oraz 

nietypowych zachowaniach oprogramowania, 
 

f) przestrzegania Regulaminu; 
 
 

g) informowania Organizatora o każdej zmianie miejsca zamieszkania w terminie siedmiu 

dni od zmiany miejsca zamieszkania; 
 

h) dostarczania Organizatorowi informacji lub dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji i rozliczenia Programu; 
 
2. Uczestnik zobowiązuje się również do przestrzegania i wypełniania powinności wynikających z 

postanowień niniejszej Umowy, choćby niewymienionych w ust. 1. 

 
 

§ 5 
 

Nieobecności 

 

1. Uczestnik ma prawo do łącznie jednej usprawiedliwionej nieobecności na Zjazdach 

Szkoleniowych. 

 
2. Nieobecność Uczestnika powinna być zgłoszona Organizatorowi niezwłocznie w sposób, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 lit. d. Umowy. 

 
3. Jeśli nieobecność wynika z przyczyn niezależnych od Uczestnika to powinien on przedstawić na 

żądanie Organizatora dokument potwierdzający jej wystąpienie. 

 



4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Uczestnika na Szkole Letniej, Uczestnik jest 

zobowiązany do zrealizowania tej części Programu w innym terminie w sposób i na zasadach 

uzgodnionych z Organizatorem. 

 
5. W wypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na Zjeździe szkoleniowym Organizator będzie 

uprawniony do rozwiązania Umowy z Uczestnikiem na zasadach przewidzianych w § 13 

Umowy. 

 
§ 6 

 
Środki bezpieczeństwa związane z Zagrożeniem epidemicznym 

 

1. W czasie realizacji Programu, Organizator lub osoba do tego oddelegowana zapewnia środki 

służące dezynfekcji. 

 
2. Uczestnik zobowiązany jest do wyposażenia się we własnym zakresie w środki ochrony 

indywidualnej, tj. maseczki, rękawiczek lub inne wymagane przepisami prawa środki ochronne.  

 
4. Organizator monitoruje bieżącą sytuację epidemiczną oraz komunikaty i zarządzenia 

właściwych organów administracji publicznej odpowiedzialnych za monitorowanie i dbanie o 

zdrowie publiczne. W związku z powyższym Organizator zastrzega sobie nieograniczone prawo 

do odwołania części Programu, zmiany sposobu realizacji Programu, w tym w szczególności do 

przeprowadzania części lub całości Projektu za pośrednictwem środków komunikowania się na 

odległośćUczestnik deklaruje, że znane jest mu ryzyko i Zagrożenie epidemiczne. W związku ze 

zmianami, o których mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnikowi nie będzie przysługiwać 

jakiekolwiek roszczenie względem Organizatora. 

 
5. Uczestnik w czasie trwania realizacji Programu, zobowiązany jest do bezwzględnego 

przestrzegania aktualnych zarządzeń, zaleceń i poleceń organów administracji publicznej oraz 

innych właściwych organów, których działanie ma na celu ochronę zdrowia publicznego. 

 
6. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora o wszelkich przypadkach łamania 

niniejszej Umowy, tworzących zagrożenie dla Uczestnika lub innych osób. 

 
7. Organizator mimo zapewnienia środków ochrony indywidualnej i działania w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa Uczestnikowi w czasie realizowania Programu: 

 
a) nie będzie ponosić odpowiedzialności ani nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za 

możliwe zachorowanie Uczestnika na jakąkolwiek chorobę zakaźną, 
 

b) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie i zaniechanie Uczestnika oraz 

innych osób, w tym osób nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa, w szczególności 

Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub złożą nieprawdziwe, wprowadzające 

w błąd oświadczenia. 
 
8. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony ustalają, że w czasie wydarzeń 

przeprowadzonych z fizyczną obecnością Uczestnika w związku z realizacją Programu lub w 



okresie 3 tygodni po ich zakończeniu, Uczestnik zachoruje na jakąkolwiek chorobę zakaźną, 

Strony uznają to za zdarzenie losowe, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 

 

 

§ 7 
 

Odpowiedzialność Uczestnika 

 

1. W przypadku, gdyby w związku z udziałem Uczestnika w Programie, jakakolwiek osoba trzecia 

wystąpiła przeciwko Organizatorowi z roszczeniami wynikającymi z działań lub zaniechań 

Uczestnika, w tym w szczególności wynikających z uszkodzenia lub zniszczenia mienia w 

obiektach, w których realizowany będzie Program, Uczestnik zobowiązuje się do zapewnienia, 

że osoba ta nie będzie żądała ich zaspokojenia od Organizatora, a w przypadku gdyby doszło do 

ich zaspokojenia przez Fundacje, zwróci Organizatorowi poniesione z tego tytułu koszty. 

 
§ 8 

 
Rezygnacja Uczestnika 

 

1. Uczestnik może podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w Programie. 

 

2. W przypadku zrezygnowania przez Uczestnika z udziału w którejkolwiek części Programu, w 

tym nieusprawiedliwionej nieobecności na którymkolwiek zjeździe szkoleniowym, Organizator 

uprawniony jest do żądania od Uczestnika zwrotu kosztów poniesionych w celu zapewnienia 

możliwości udziału Uczestnika w tej części Programu, w tym w szczególności kosztów 

zakwaterowania Uczestnika, chyba że rezygnacja ta jest wynikiem okoliczności, za które 

Uczestnik nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 9. 
 

Prawa autorskie do Utworu 

 

1. W przypadku, gdyby w związku z udziałem Uczestnika w Programie, doszło do stworzenia 

przez Uczestnika jakiegokolwiek utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (dalej określanego jako „Utwór”), Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej 

licencji do wykorzystania tego Utworu na czas trwania praw autorskich do Utworu. Licencja 

powyższa upoważnia Organizatora do korzystania z Utworu przez okres 5 lat na następujących 

polach eksploatacji: 

 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu: 

 

i. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego, optyczną, laserową oraz 

techniką cyfrową, na dowolnym nośniku, w tym na papierze, nośnikach 

magnetycznych, optycznych i elektronicznych; 
 



ii. wprowadzanie Utworu do pamięci komputera (bez ograniczeń ilościowych) oraz 

zapisywanie Utworu w dowolnym formacie, w tym na serwerach umożliwiających 

pobranie Utworu w formie cyfrowej nieograniczonej liczbie odbiorców; 
 

iii. zwielokrotnianie Utworu w postaci publikacji książkowej lub prasowej, zarówno w 

postaci papierowej, jak i elektronicznej (e-book) bądź publikowanej w sieciach 

informatycznych, w tym w sieci Internet; 

 
b) w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono 

 
– wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy 

Utworu wykonanych dowolną techniką, w tym wskazaną w lit. a; 
 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie za 

pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stację naziemną lub za 

pośrednictwem satelity, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 

poprzez udostępnianie go w sieci Internet. 
 
2. Wraz z udzieleniem Organizatorowi licencji do Utworu, Uczestnik zobowiązuje się do 

powstrzymania się od wykonywania przysługujących mu względem Utworu autorskich praw 

osobistych do nienaruszalności treści i formy Utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, 

wykonywania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu oraz decydowania o pierwszym 

udostępnieniu. 

 

3. Niniejsza Umowa nie obliguje Organizatora do opublikowania Utworu. 

 

4. Strony postanawiają, że udzielenie Organizatorowi licencji do Utworu oraz zaciągniecie 

zobowiązania wskazanego w § 6 ust. 2 następuje nieodpłatnie, w zamian za możliwość 

uczestnictwa w Programie. Prawo to nie wygasa przez okres 5 lat od momentu zakończenia 

bądź rozwiązania niniejszej Umowy. 

 
5. Organizator uprawniony jest do przenoszenia praw z udzielonej przez Uczestnika licencji. 

 

§ 10 
 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

 

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora 

dla realizacji celów statutowych, materiałów informacyjnych i promujących Program oraz jego 

promujących jego przebieg i rezultaty. Wizerunek może być rozpowszechniany i 

wykorzystywany w szczególności na stronach internetowych Organizatora, utrwalany drukiem 

w formie ulotki promocyjnej zawierającej zdjęcia z przebiegu wydarzenia, nagrania video z 

przebiegu zajęć oraz publikacji na stronach Organizatora prowadzonych w ramach tzw. portali 

społecznościowych. 

 

 



§ 11 
 

Rozwiązanie Umowy 

 

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie, w przypadku nieprzestrzegania 

przez Uczestnika niniejszej Umowy, Regulaminu, nieusprawiedliwionej nieobecności, 

naruszenia zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, stwarzania zagrożenia dla 

Uczestników lub innych osób. 

 
2. W wypadku wykluczenia Organizator rozwiąże niniejszą Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. 

 
§ 12 

 
Zobowiązanie do zachowania poufności 

 

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w ramach Programu będą prezentowane i 

przedstawiane treści, które mogą być przedmiotem praw, w szczególności praw autorskich, 

należących do osób trzecich. Treści te są prezentowane w ramach umów zawartych z 

Organizatorem z osobami trzecimi. 

2.  

2. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony ustalają, że Uczestnik jest zobowiązany do zachowania 

w poufności oraz nie przekazywania innym osobom jakichkolwiek dokumentów, 

materiałów, prezentacji, broszur, materiałów video oraz audio, w których posiadanie 

Uczestnik wszedł w toku Programu,wykonał ich zdjęcie lub nagranie, chyba że posiada zgodę 

Organizatora na ich rozpowszechnianie lub bezpośrednio w czasie realizowania działania w 

ramach Programu zastrzeżono inaczej. 

 

3. Powyższy zakaz obejmuje również przesyłanie w czasie rzeczywistym jakichkolwiek 

materiałów, obrazu oraz dźwięku prezentowanych za pośrednictwem środków komunikowania 

się na odległość, tzw. nie dokonywania streamingu i resteamingu, w szczególności 

wykładów, warsztatów, wystąpień i debat. 

 

4. Uczestnik zobowiązuje się również do zachowania w poufności i nieudostępniania innym 

osobom swojego loginu i hasła, innych danych użytkownika oraz innych użytkowników, 

haseł dostępowych do platform, przeznaczonych do logowania się do Infrastruktury 

Informatycznej Organizatora, przeznaczonej do realizacji działań w ramach Programu za 

pomocą środków komunikowania się na odległość. 

 
5. W wypadku naruszenia zobowiązania do zachowania poufności, Uczestnik zapłaci karę 

umowną w wysokości 1.000 zł za każde przypadek naruszenia. Suma kar umownych 

naliczonych na podstawie niniejszego postanowienia nie może przekroczyć 10.000 zł. 

 
6. W wypadku stwierdzenia naruszenia zobowiązania do zachowania poufności, Organizator 

zastrzega sobie prawo dochodzenia od Uczestnika naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

 

§ 13 
 



Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się ze wszystkimi wymogami informacyjnymi dotyczącymi 

przetwarzania jego danych osobowych, o których mowa w art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), przez Organizatora w zakresie 

niezbędnym do wykonania Umowy, a także że zapoznał się z Regulaminem Programu Podl@sie 

w Sieci. 

 
2. Klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik 1 do 

Regulaminu. 

 
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Uczestnika, dwa egzemplarze dla Organizatora. 

4. Strony postanawiają, iż wszelka korespondencja związana z wykonywaniem niniejszej Umowy 

odbywać się będzie drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej 

wskazanych w komparycji Umowy. 

 
5. W wypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia próby 

polubownego rozwiązania sporu na drodze wymiany pism lub negocjacji. 

 
6. Sądem właściwym do rozpoznania sporów mogących wynikać z niniejszej Umowy będzie sąd 

Właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 
 

 

.........................................  
Uczestnik 

 
 
 
 

 

...........................................  
Organizator 


