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Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu 

 
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Modern Tourism Academy - cyfrowy model szkolenia i certyfikacji w turystyce” 
nr ….. / 2022 

 
 

Zawarta dnia ......................................................................  w Kielcach pomiędzy: 
Izbą Gospodarczą Krąg Turystyki Zdrowotnej z siedzibą w Masłowie, Dąbrowa 3, 26-001 Masłów 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000505606, zwaną dalej 
„Zleceniobiorcą”, reprezentowaną przez: 
Panią Karolinę Kępczyk, - Prezesem Zarządu  
Panią Karinę Przybyło-Kisielewską, - Wiceprezesem Zarządu 

 
zwanym dalej „Organizatorem” 
 
a    
……………….....................………………………….......................................................................................... 
 
zamieszkałą/ym   
.................................................................................................................................... 
 
zwanym/ą dalej „Uczestnikiem projektu” 
zwanych razem dalej „stronami” 
 

PREAMBUŁA 
Niniejsza umowa dotyczy udziału w projekcie „Modern Tourism Academy - cyfrowy model 
szkolenia i certyfikacji w turystyce”. Jest to zadanie wykonywane jest na podstawie umowy  
o wsparcie realizacji zadania publicznego dofinansowanego ze środków budżetu państwa  
nr 2022/0028/1888/UDOT/DT/BP z dnia 25.05.2022, zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zdobycie i potwierdzenie kwalifikacji „Obsługa w turystyce 
zdrowotnej”, zarejestrowanej i włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. 
2019 poz. 869) poprzez jej walidację i certyfikację, za pomocą platformy cyfrowej służącej do 
przeprowadzenia programu szkolenia i certyfikacji umiejętności.  

2. Uczestnikowi projektu zostaną udostępnione nieodpłatnie materiały dydaktyczne, 
dostosowane do formuły hybrydowej szkolenia w formie e-book oraz indywidualnych 
konsultacji z ekspertem. 

3. Płatność dotyczy walidacji i certyfikacji tj.: udziału w egzaminie potwierdzającym zdobycie 
w/w kwalifikacji.  

4. Formuła procesu walidacji zostanie dostosowana do warunków pandemicznych (egzamin 
teoretyczny i praktyczny).  
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§ 2 
OBOWIĄZKI STRON 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

 dostarczenia podpisanych, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (formularz, 
umowa), 

 uiszczenia wpłaty 100 zł. w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania 
niniejszej umowy na konto nr 68 1940 1076 3133 6648 0000 0000, tytuł przelewu: 
„kwalifikacja Imię i Nazwisko Uczestnika”, 

 nauki indywidualnej oraz jeśli ma taką potrzebę skorzystania z indywidualnych 
konsultacji z ekspertem, 

 przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego kwalifikacji (pisemny i ustny), 

 udziału w procesie monitoringu i ewaluacji projektu, w tym m.in. do wypełniania 
ankiet, dokumentów i testów. 

2. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu projektu.  
3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik szkolenia zostanie obciążony pełnym 

kosztem egzaminu w wysokości 5 000 zł. 
4. Organizator zobowiązuje się do: 

 udostępnienia materiałów dydaktycznych na platformie cyfrowej pod adresem: 
www.turystykazdrowotna.eu , 

 informowania Uczestników o działaniach projektu drogą elektroniczną, 

 zorganizowania egzaminów i poinformowania e-mailowo o jego wyniku, 

 wydania certyfikatu Uczestnikowi projektu, który zakończył egzamin kwalifikacyjny. 
5. Do korzystania z materiałów za pośrednictwem Platformy, w tym korzystaniu z 

indywidualnego wsparcia ekspertów, niezbędne jest:  
a) dostęp do komputera podłączonego do sieci internetowej, wyposażonego w głośniki lub 

możliwość podpięcia słuchawek, mikrofon i kamerę, 
b) zainstalowanie system Windows 7 lub nowszego, 
c) zainstalowanie przeglądarki Microsoft Edge, Mozilla Firefox 75 lub wyższa, lub Google 

Chrome. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości 

zasobów Platformy, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie 
Uczestnika, w szczególności z powodu słabego łącza internetowego, niewłaściwej 
konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.  

7. Organizator gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Platformy NIE POWODUJE po stronie 
Uczestnika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. 
Do korzystania z zasobów Platformy NIE JEST wymagane instalowanie oprogramowania 
dedykowanego, z wyłączeniem oprogramowania wskazanego w ust. 5 powyżej. 

8. Organizator dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy przebiegało 
bez zakłóceń, a Platforma działała bez usterek i niedogodności dla Uczestników. Organizator 
zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Platformy, 
wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych.  

9. Organizator nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu platformy wynikające z globalnych 
awarii sieci internetowej. 

10. Uczestnik projektu, który na skutek usterek po stronie Platformy nie ma możliwości 
korzystania z niej, w miarę możliwości zgłasza ten fakt pocztą elektroniczną 

http://www.turystykazdrowotna.eu/
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izba.ktz@gmail.com. IGKTZ podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego 
funkcjonowania Platformy. 

 
§ 4.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy i 

akty prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny z 
późniejszymi zmianami. 

2. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Spory związane z realizacją niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.  
4. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.  
5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
……………………………………………………………… …………………………………………………………………………. 

Organizator Uczestnik 
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