Załącznik nr 4

UMOWA NR …. /2021
NA REALIZACJĘ BONU EDUKACYJNEGO
w ramach Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus
Solidarności zawarta w dniu …………………………..………… w Zielonej Górze pomiędzy
Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra, KRS: 0000169865,
NIP: 929-17-05-358, REGON: 970616900, zwanym dalej „Operatorem”, reprezentowanym przez Romualda
Malinowskiego – prezes ZLOP
a ……………………………………………………………………………………………………zwanym dalej „Wolontariuszem”.
Projekt: „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023” jest współfinansowany ze środków
Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności
w oparciu o zawartą z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Umowę o dofinansowanie projektu.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta, wsparcia w formie nieodpłatnych usług
edukacyjnych lub innych działań polegających na rozwoju kompetencji uczestnika projektu.
2. Wsparcie w ramach bonu edukacyjnego polega na…………………………………………………….………………..
3. Efektami udzielenia bonu edukacyjnego są:
a) ……………………..
b) …………………….
4. Wolontariusz/sze otrzymuje/ą wsparcie edukacyjne na zasadach i warunkach określonych w niniejszej
Umowie.
§2
Okres udzielania wsparcia
1.

Wsparcie udzielane jest w okresie od dnia......................, do dnia...................................... .

2. Liczba godzin wsparcia szkoleniowego wynosi

………………………………………….…...

§3
Wsparcie – postanowienia szczegółowe
1. Zakres wsparcia edukacyjnego ustalany jest przez Operatora na podstawie wniosku o przyznanie bonu
edukacyjnego w ramach Korpusu Solidarności w województwie lubuskim złożonego w konkursie.
2. Wniosek o przyznanie bonu edukacyjnego stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
§ 4
Zobowiązania dodatkowe
1. Całkowita kwota środków finansowych przyznanych Wolontariuszowi/om w formie bonu edukacyjnego
wynosi ……….(max. 1 000,00 zł - jeden tysiąc zł).
2. Przyznane środki przekazywane są w formie zaliczki/ refundacji na rachunek bankowy wskazany przez
Wolontariusza ……………………………………………………….. lub płatne przelewem przez Operatora na podstawie
faktur/dokumentów księgowych dostarczonych przez Wolontariusza.
3. Poza środkami finansowymi wolontariuszowi/om przysługuje także wsparcie informacyjno-doradcze przez
okres wynikający z zobowiązań zawartej umowy.

4.W związku z realizacją bonu edukacyjnego, Wolontariusz/sze przygotuje/ją sprawozdanie z bonu
edukacyjnego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§5
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Wniosek o zmianę Umowy pochodzący od Wolontariusza/szy należy przedstawić Operatorowi nie później niż
w terminie 7 dni przed dniem, w którym zmiana umowy w tym zakresie powinna wejść w życie.
3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2
nastąpi z przyczyn niezależnych od Wolontariusza/szy lub zostało zaakceptowane przez Operatora.
§6
Rozwiązanie umowy
1. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich.
2. Wolontariusz może rozwiązać umowę w każdym czasie, w formie pisemnej, co jest jednoznaczne
z zaprzestaniem uczestniczenia w Projekcie.
3. Operator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowy, oznaczającym wykluczenie
Wolonatriusza/szy z udziału w bonie edukacyjnym, w przypadkach kiedy:
a) opuści bez usprawiedliwienia więcej niż 20 % godzin edukacyjnych/określonych w § 2;
b) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego upomnienia
nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi w okresie 30 dni stosownych wyjaśnień;
c) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia edukacyjnego.
4. Operator oraz instytucja finansująca mają prawo w każdym czasie dokonywać - przez upoważnionego
przedstawiciela – monitoringu, mającego na celu kontrolę prawidłowości realizacji inicjatywy i wydatkowania
środków.
5. Od dnia podpisania umowy do dnia ……………. 2021 r., Operator i/lub inny upoważniony podmiot może
przeprowadzić kontrolę w celu zbadania, czy wydatki faktycznie były ponoszone i realizowane zgodnie
z wnioskiem, o którym mowa w § 1 ust. 2.
6. Jeżeli, na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy, zostanie
stwierdzone, że Wolonatriusz/sze wykorzystał/li całość lub część przyznanych środków finansowych niezgodnie
z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobrał/li całość lub część przyznanych środków
finansowych w sposób nienależny, albo w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest / zobowiązani są do zwrotu
tych środków odpowiednio w całości lub części w terminie 7 dni roboczych od dnia wezwania przez Operatora
do zwrotu środków, na rachunek bankowy Operatora: BNP PARIBAS 09 2030 0045 1110 0000 0327 6700.
§7
Klauzula informacyjna dla odbiorców bonu edukacyjnego
Przyjmuję do wiadomości, że:
 Administratorem zbieranych danych osobowych jest Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych - ZLOP,
ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra.
 Dane osobowe podane w niniejszej umowie będą przetwarzane w związku z podpisaniem i realizacją umowy
o udzielenie bonu edukacyjnego, a także rozliczenia bonu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest

prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji umowy o dystrybucję bonów
edukacyjnych.
 Dane osobowe podane w Umowie udostępniane są w celu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji
konkursu grantowego wyłącznie uprawnionym organom publicznym nadzorującym dystrybucję środków
z programów pomocowych przez Administratora. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
terytorium Unii Europejskiej nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.
 Dane osobowe zbierane w niniejszej Umowie będą przetwarzane przez 5 lat od momentu zakończenia
zadania w ramach Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 –
Korpus Solidarności.
 Podanie danych jest dobrowolne, a ich nie podanie jest równoznaczne z brakiem możliwości uzyskania
wsparcia w ramach Konkursu.
 Osoby, których dane osobowe są przekazywane w niniejszej Umowie mają prawo żądania od Administratora
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
 Dane osób podane w niniejszej Umowie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą
podlegały procesom profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
§8
Postanowienia końcowe
1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Operatora.
3. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§9
Załącznikiem do niniejszej Umowy, stanowiącym jej integralną część jest Wniosek o przyznanie bonu
edukacyjnego w ramach Korpusu Solidarności w województwie lubuskim.

Wolontariusz/sze

.......................................................

Operator

………………………………………..

