UMOWA UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE AKCELERATOR KARIER – Program rozwoju kompetencji
zawarta w Gdańsku, w dniu ………… 2019 roku, pomiędzy:
Fundacją Gdańsk Global z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000421910, NIP 5842728414, REGON 221711394, reprezentowaną przez
Zarząd w osobie Tomasza Woźniaka – Członka Zarządu, zwaną dalej „Organizatorem”,
a
Panem/Panią ………………………….zamieszkałym/ą …………………………. PESEL ………………………….., nr
dowodu osobistego: …………………………. zwanym/ą dalej „Uczestnikiem”,
- zwanymi dalej łącznie „Stronami”, pojedynczo zaś „Stroną”,
o treści następującej („Umowa”).
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§ 1.
Postanowienia wstępne
Organizator niniejszym oświadcza, że realizuje projekt „AKCELERATOR KARIER – Program rozwoju
kompetencji”, dofinansowany w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności
mający na celu rozwój kompetencji społecznych pożądanych na rynku pracy, służących kształtowaniu ich postaw
prospołecznych poprzez kompleksowy program wsparcia (warsztaty, spotkania networkingowe, wolontariat) - zwany dalej
„Programem”).
Uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się wziąć udział w Programie oraz oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu
Programu „AKCELERATOR KARIER – Program rozwoju kompetencji” (dalej „Regulamin Programu”), a także
dopełnił wszelkich formalności i czynności faltycznych niezbędnych do uczestnictwa w Programie.
W związku z powyższym, zgodnie z pkt. 11c) Regulaminu Programu, Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę.
O ile w tej Umowie nie stanowi się wprost inaczej, wszystkie pojęcia pisane w niej wielką literą mają znaczenie
zdefiniowane w ten sposób w Regulaminie Programu.
§ 2.
Zobowiązania Stron
Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w Programie w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie oraz stosować
się do wskazówek i wytycznych Organizatora przekazanych mu przed rozpoczęciem i w trakcie trwania Programu.
Program będzie realizowany w O4 COWORKING, znajdującym się w dwóch budynkach biurowych (Olivia Four i Olivia
Star) zlokalizowanych w ramach kompleksu biurowego pod handlową nazwą Olivia Business Centre położonych w
Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472. Szczegółowe informacje zostaną dostarczone Uczestnikowi przed rozpoczęciem
Programu.
Uczestnik będzie aktywnie uczestniczył w Programie, dążąc do jak najefektywniejszego uczestnictwa i działań mających
na celu rozwinięcie co najmniej 8 z 15 wskazanych w Regulaminie Programu kompetencji społecznych.
Organizator zobowiązuje się do udzielania Uczestnikowi istotnych informacji związanych z Programem oraz
realizowania skutecznych niezbędnych działań komunikacyjnych w tym zakresie pod warunkiem, że Uczestnik przekaże
organizatorowi aktualne aż do zakończenia Programu dane kontaktowe (nr telefony i adres email).
W przypadku niewywiązywania się Uczestnika z jego zobowiązań określonych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie
Programu, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym.
§3
Rozwiązanie Umowy
Uczestnik może w każdym czasie złożyć Organizatorowi pisemne oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej Umowy z
zachowaniem 5-dniowego okresu wypowiedzenia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia niniejszej
Umowy bez wskazania na piśmie ważnej przyczyny oraz uprzedniej konsultacji z Organizatorem, Uczestnik jest
zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z jego uczestnictwem w
Programie w terminie 14 dni od dnia upływu okresu wypowiedzenia.
Organizator ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności
w sytuacji, gdy dojdzie do przerwania realizacji Programu.
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§4
Przeniesienie autorskich praw majątkowych
W przypadku, jeżeli w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik przeniesienie na Organizatora te autorskie prawa majątkowe
do każdego takiego utworu stworzonego przez Uczestnika.
Prawa autorskie majątkowe do utworów przechodzić będą na Organizatora z chwilą dokonania odbioru poszczególnych
opracowań od Uczestnika bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Uczestnika. Przejście następować
będzie automatycznie z tą chwilą na wszystkich polach eksploatacji wymienionych poniżej w ust. 3-4.
Przejście praw autorskich, o którym mowa w ust. 1-2 nastąpi na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i
art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:
 zmiany i modyfikacje,
 digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym
Internetu, intranetu i extranetu,
 utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego,
zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego,
 inkorporowanie utworu do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego,
 wprowadzenie do obrotu, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia
przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa albo towaru lub
usługi,
 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
 wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez
stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity,
 sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim utworu, a także składanie
oferty w tym zakresie;
 wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji
utworu,
 realizacja dowolnej inwestycji budowlanej w dowolnym zakresie,
 prowadzenie dowolnych robót budowlanych w dowolnym zakresie.
Wraz z nabyciem praw autorskich majątkowych Organizator nabędzie także wyłączne prawo do zezwalania na
wykonywanie i wykorzystywanie zależnych utworów i praw autorskich, w tym wyłączne prawo do zezwalania na
wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji, opracowań, adaptacji lub zmian utworów, a w tym do przekazywania tego
prawa do zezwalania na wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji, opracowań, adaptacji lub zmian utworów na inne
podmioty z prawem do dalszego przekazywania tego prawa. Jednocześnie z przekazaniem autorskich praw majątkowych
do Utworów zgodnie z postanowieniami tego paragrafu Uczestnik oświadcza, że powstrzyma się z realizacją osobistych
praw autorskich do Utworu w zakresie zachodzącym na wszystkie pola eksplantacji istniejące w czasie podpisani tej
umowy oraz wymienione powyżej w ust.3 tego paragrafu.
Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów na Organizatora przechodzi również własność
nośników, na których Utwory utrwalono.
§ 5 Poufność
Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści niniejszej Umowy oraz wszystkich informacji dotyczących
Organizatora i podmiotów z nim powiązanych uzyskanych przy i w związku z realizacją niniejszej Umowy. Ponadto
Uczestnik zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, o których mowa powyżej w żadnych sytuacjach poza
sytuacjami bezpośrednio związanymi z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności w kontaktach prywatnych czy
gospodarczych z innymi podmiotami gospodarczymi na rynku (Klauzula poufności). Przez informacje określone w
zdaniu poprzednim, Strony rozumieją w szczególności wszelkie informacje przekazane uczestnikowi przez Organizatora,
zarówno pisemne, ustne, jak i zapisane w formie elektronicznej, dotyczące Organizatora i podmiotów z nim powiązanych
(Informacje Poufne).
Uczestnik zobowiązuje się do zapewnienia takich warunków przetwarzania (w tym przechowywania) treści Umowy i
Informacji poufnych, aby uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do treści Umowy i tych Informacji oraz
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zapewnić wykonanie postanowień niniejszego paragrafu i ochronę treści Umowy i Informacji poufnych adekwatną do
danych okoliczności.
Uczestnik nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie Informacji poufnych:
a. które stały się zgodnie z prawem publicznie dostępne w sposób inny niż poprzez naruszenie obowiązku zachowania
poufności,
b. udostępnionych publicznie przez Organizatora,
c. co do których ujawnienia Uczestnik uzyskał uprzednią pisemną zgodę Organizatora,
d. Informacji poufnej, której ujawnienie lub udostępnienie jest wymagane na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa na żądanie Sądu, Prokuratury, Policji, innych służb o odpowiednich kompetencjach lub organu
administracji państwowej lub samorządowej wyłącznie po warunkiem, że jej ujawnienie lub udostępnienie jest
bezwzględnie konieczne do spełnienia takiego żądania, a Uczestnik nie może zgodnie z obowiązującymi przepisami
odmówić jej ujawnienia lub udostępnienia, przy czym: (i) w takim wypadku Uczestnik niezwłocznie, o ile to będzie
możliwe, przed ujawnieniem lub udostępnieniem takiej informacji poinformuje Organizatora o obowiązku
ujawnienia lub udostępnienia, (ii) mimo jej ujawnienia lub udostępnienia wskazanym wcześniej podmiotom,
ujawnione lub udostępnione Informacje nie tracą charakteru Informacji poufnych, a Uczestnik jest zobowiązany do
dalszego prawidłowego ich traktowania, z zachowaniem wszelkich rygorów wskazanych w niniejszej Umowie.
Postanowienia punktu c) i d) powyżej stosuje się odpowiednio do udostępniania lub ujawniania treści niniejszej Umowy.
Klauzula poufności obowiązuje w czasie trwania niniejszej Umowy oraz w okresie 5 (pięciu) lat po rozwiązaniu lub
wygaśnięciu niniejszej Umowy.
§ 6 Postanowienia końcowe
Dla rozstrzygania sporów powstałych na tle wykonania niniejszej Umowy właściwy jest sąd powszechny w Gdańsku.
Uczestnik nie ma prawa przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w całości ani w części na żadne
osoby trzecie ani podmioty trzecie. Organizator ma prawo przenieść całość lub część praw lub obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią.
Wszelkie zmiany Umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz przekazany zostaje
Uczestnikowi a dwa - Organizatorowi.
Integralną częścią niniejszej Umowy jest Regulamin Programu „AKCELERATOR KARIER – Program rozwoju
kompetencji”. Podpisując niniejszą Umowę Uczestnik niniejszym potwierdza i oswiadcza, że zapoznał się, akceptuje w
pełni treść Regulaminu i zobowiązuje się do stosowania się w całości do postanowień Regulaminu.
Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony.
Umowa uczestnictwa_ FGG _ Akcelerator karier –Program rozwoju kompetencji
________________
____________________
ORGANIZATOR
UCZESTNIK
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