
UMOWA Z UCZESTNIKIEM

wizyty studyjnej w Przemyślu, Košicach, i Krnovie

w dniu ………………. w Warszawie, pomiędzy Fundacją Centrum Edukacji
Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS
0000052758 zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i Działań: NIP
525-17-26-659 i o numerze REGON 012433534 reprezentowaną przez Elżbietę Krawczyk
zwaną w dalszej części Organizatorem a:

…………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko, adres, PESEL

zwanym/zwaną w dalszej części Uczestnikiem/Uczestniczką, została zawarta umowa
następującej treści:

1. Niniejsza umowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji wizyty studyjnej
polskich dziennikarzy w Przemyślu, Košicach, i Krnovie.

2. Okres realizacji wizyty strony ustalają na 24-29.04.2022 roku. Daty mogą ulec zmianie, o
których Organizator powiadomi Uczestnika nie mniej niż 7 dni przed wyjazdem.

3. Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza obejmuje uczestnictwo o charakterze
wolontarystycznym/dobrowolnym, które ma charakter bezpłatny .

4. W ramach uczestnictwa Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z
przejazdem Uczestnika na miejsce wizyty studyjnej oraz jego zakwaterowaniem,
wyżywieniem (trzy posiłki dziennie) i ubezpieczeniem NNW na cały okres pobytu
Uczestnika. Środki na pokrycie wyżej wymienionych świadczeń pochodzą z dotacji Komisji
Europejskiej w ramach projektu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”
finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach „Migration in Central Europe
and beyond: Facts and Stories for Unslanted Journalism” finansowanego przez
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund), prowadzonego przez
konsorcjum organizacji w składzie People in Need Slovakia (Bratislava), People in Need
Czechia (Praga) i Centrum Edukacji Obywatelskiej (Warszawa).



5. W związku z udziałem w realizacji projektu Uczestnik zaświadcza, że nie otrzymał i nie
otrzyma refundacji kosztów z innych źródeł oraz nie otrzymał diet z danego kraju na
sfinansowanie tych kosztów.

6. W przypadku rezygnacji z udziału Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu Organizatorowi
wszelkich udowodnionych kosztów opisanych w pkt. 4 w terminie 7 dni od odstąpienia z
obecności w wizycie studyjnej, z przyczyn zależnych od Uczestnika, w szczególności
kosztów zakupu biletów na przejazdy. Za przyczynę zależną od Uczestnika nie uważa się siły
wyższej, jak np. trzęsienie ziemi, huragan, ciężka choroba, COVID-19, powody formalne
uniemożliwiające pobyt na terenie miejsca wizyty studyjnej (odmowa wjazdu).

7. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego i punktualnego uczestnictwa we wszystkich
działaniach przewidzianych przez Organizatora w ramach wizyty studyjnej, potwierdzonych
harmonogramem pobytu otrzymanego przed wyjazdem.

8. Uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału w wyznaczonym spotkaniu online
poprzedzającym wyjazd.

9. Uczestnik zobowiązuje się do prowadzenia notatek i udostępnienia ich Organizatorowi, na
podstawie wiedzy i informacji zdobytych w trakcie wizyty studyjnej i będą poświęcone
zagadnieniom, które były głównym tematem aktywności wyjazdowych (migracje, integracja,
wielokulturowość itp.) nie później niż do 5 maja.

10. W przypadku niewywiązania się Uczestnika ze zobowiązań zawartych w punktach 9. i 10.
uczestnik zobowiązany jest do kosztów, które Organizator poniósł w związku z wyjazdem i
udziałem Uczestnika w wyjeździe. Przez niewywiązanie się Organizator rozumie niewzięcie
udziału w spotkaniu online poprzedzającym wyjazd, aktywnościach przewidzianych w
programie i nie prowadzenie notatek oraz nieprzekazanie ich Organizatorowi.

10. Organizator poinformował Uczestnika o zasadach bezpiecznego i higienicznego
wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.

11. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy potencjalnych niebezpieczeństw panujących w
regionie przeprowadzenia wizyty studyjnej, jest mu znana sytuacja polityczna i warunki
uczestnictwa w kraju przyjmującym, jak również o zasadach ochrony zdrowia i zachowania
bezpieczeństwa, które akceptuje. Zgadza się na uczestnictwo w wizycie studyjnej na własną
odpowiedzialność.

12. Uczestnik oświadcza, że posiada ważny dowód osobisty, którego data ważności nie
upływa wcześniej niż 6 miesięcy od planowanego dnia powrotu do Polski.

13. Uczestnik jest zobowiązany informować niezwłocznie Organizatora o wszelkich
okolicznościach mogących mieć wpływ na jego udział w wizycie studyjnej, określonej
niniejszą Umową .



14. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

15. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

16. Uczestnik został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

17. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron w terminie 1 tygodnia.

18. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

19. Uczestnik oświadcza , że został poinformowany, iż zgodnie z art 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),
administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania postanowień niniejszej
umowy przez CEO, oraz że dane osobowe będą mogły zostać udostępnione innym
podmiotom, w tym firmie ubezpieczeniowej, biurom podróży, liniom lotniczym,
autokarowym, promowym, hotelom oraz partnerom zagranicznym w celu realizacji umowy.

20. Projekt finansowany jest ze środków „Migration in Central Europe and beyon: Facts and
Stories for Unslanted Journalism ” finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki (International Visegrad Fund), prowadzonego przez konsorcjum organizacji w
składzie People in Need Slovakia (Bratislava), People in Need Czechia (Praga) i Centrum
Edukacji Obywatelskiej (Warszawa), oraz środków projektu "I am European: Historie i fakty
o migracjach na XXI wiek" finansowanego ze środków ze środków Unii Europejskiej w
ramach programu DEAR (The European Commission’s Development Education and
Awareness Raising Programme).

21. Jeśli Uczestnik zdecyduje się opublikować materiał wyorzystując wiedzę i notatki
zdobyte podczas wizyty studyjnej, przygotowany materiał dziennikarski powinien zawierać
informację o finansowaniu wyjazdu wg formuły przekazanej Uczestnikowi przez
Organizatora.


