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Fundacja

Hereditas
 

POROZUMIENIE 
 

 określające warunki udziału w Projekcie „Kompetencje techniczne - siła 
przyszłości młodych warszawiaków!”, realizowanego przez Fundację Hereditas  

i współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy 
 
 

zawarte w Warszawie w dniu   pomiędzy:  

Fundacją HEREDITAS z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Marszałkowskiej 58 lok. 24, 00-545; NIP: 951-220-57-96, zarejestrowaną w 

Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod nr  KRS 0000270087, reprezentowaną przez Dominika Jagiełło – Prezesa 

Zarządu Fundacji, zwaną dalej „Organizatorem kursu” 

a 

 Uczestnikiem*  Rodzicem/Opiekunem prawnym 
Uczestnika** 

Imię i nazwisko 
Uczestnika  

 Imię i nazwisko 
Uczestnika 

 

Imię i nazwisko 
Rodzica/Opiekuna 
Uczestnika 

 

Adres 
zamieszkania 
Uczestnika (ulica,  nr 

domu/nr mieszkania, kod 
pocztowy, miejscowość) 

 Adres zamieszkania 
Rodzica/Opiekuna 
Uczestnika (ulica,  nr domu/nr 

mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

 

*Zaznacz i wypełnij tę kolumnę, jeśli na dzień przesłania 
Formularza zgłoszeniowego miałeś/-aś ukończony 18 rok 
życia 

**Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, zaznacz i wypełnij tę kolumnę. 
Pamiętaj, że  w przypadku osób niepełnoletnich Porozumienie musi 
podpisać Rodzic/Opiekun prawny.  

 

zwanym/-ą dalej „Uczestnikiem” (także w przypadku, w którym prawa i obowiązki 

Uczestnika przyjmuje Rodzic/Opiekun prawny).   
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§1. Przedmiot porozumienia 

1. Przedmiotem  niniejszego  Porozumienia  jest  udział Uczestnika w 

Kursie/Kursach organizowanym przez Organizatora kursu, określonym 

szczegółowo w Regulaminie Projektu.  

2. W zależności od rodzaju wybranego przez Uczestnika  Kursu/Kursów, kurs trwa:  

a) dwa (II) semestry dla Kursu pn.: „Programowanie mikrokontrolerów 

STM32 i realizowany będzie w latach 2022 - 2023 

b) jeden (I) semestr dla Kursu pn.: „Programowanie ARDUINO” i 

realizowany będzie w roku 2022.  

3. Szczegółowy terminarz zajęć poszczególnych Kursów zostanie udostępniony            

w odrębnym dokumencie na stronie internetowej Organizatora kursu: 

www.fundacja-hereditas.pl 

4. Kurs/Kursy realizowany będzie w formule cotygodniowych, weekendowych 

spotkań stacjonarnych, w miejscu określonym w terminarzu zajęć, o którym 

mowa w ust. 3.  

5. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności noszących znamiona siły wyższej, 

wybrane warsztaty kursowe mogą być realizowane w trybie hybrydowym bądź 

w systemie online.  

6. Kursy składają się łącznie z 50 spotkań (warsztatów kursowych). Każde 

spotkanie trwa ok. 2 godziny zegarowe, w tym:  

a) kurs pn.: „Programowanie mikrokontrolerów STM32 złożony będzie z ok. 

35 spotkań (warsztatów kursowych);  

b) kurs pn.: „Programowanie ARDUINO” złożony będzie z ok. 15 spotkań 

(warsztatów kursowych).  

7. Maksymalna liczba zajęć danego kursu przypadających na dany tydzień kursowy 

zostaje określona na poziomie 1 (jednego) spotkania, przy czym dopuszcza się 

możliwość organizacji więcej niż  (jednego) spotkania w danym tygodniu, jeśli 

dany tydzień przewiduje organizację spotkań 2-ch rodzajów kursów.      

8. Dzięki  współfinansowaniu Projektu  ze środków  Grantodawcy - m.st. Warszawy, 

Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z udziałem w Kursie/Kursach 

 

 

http://www.fundacja-hereditas.pl/


 

ul. Marszałkowska 58 lok. 24; 00-545 Warszawa ● tel.: 500 704 704; 608 853 963  ● e-mail: ua@fundacja-hereditas.pl 

 

 

Fundacja

Hereditas
§2. Obowiązki Uczestnika  

1. Podpisując niniejsze Porozumienie, Uczestnik oświadcza, iż zobowiązuje się do 

systematycznego uczestnictwa w wybranym przez siebie Kursie/Kursach, co 

może podlegać kontroli ze strony Organizatora kursu oraz  Grantodawcy. 

2. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania obowiązującej procedury zaliczeń                        

i ukończenia kursu/kursów (aktywna praca na zajęciach, testy, zaliczenia, 

egzaminy itp.) 

3.  Uczestnik jest zobowiązany po swojej stronie do zapewnienia sprzętu                                

i oprogramowania umożliwiającego udział w zajęciach on-line – o ile dotyczy. 

4. Warunkiem otrzymania świadectwa o odbytym Kursie/Kursach jest ocena 

frekwencji  w zajęciach Projektu (dla uzyskania certyfikatu dopuszczalne są dwie 

usprawiedliwione nieobecności). W przypadku niespełnienia tych warunków 

zaświadczenie nie zostanie wydane.  

§3. Obowiązki Organizatora Kursu 

Organizator zobowiązuje się do:  

a) przeprowadzenia kompleksowego programu  wybranego przez 

Uczestnika Kursu/Kursów. 

b) wystawienia zaświadczenia potwierdzającego zdobyte kompetencje                      

i kwalifikacje, pod warunkiem osiągnięcia dopuszczalnego limitu 

frekwencji, o której mowa w §2. ust. 4.    

c) zapewnienia uczestnikowi Kursu/Kursów materiałów szkoleniowych. 

§4. Rezygnacja i wykluczenie Uczestnika  z Projektu 

1. Uczestnik może zrezygnować z Kursu/Kursów przed jego rozpoczęciem, pod 

warunkiem pisemnego powiadomienia o tym fakcie Organizatora Kursu/Kursów. 

2. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął                    

w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie bez ponoszenia 

jakichkolwiek konsekwencji tylko w wyniku ważnych przesłanek dotyczących 

zdarzeń losowych dotykających jego osoby lub członków jego najbliższej rodziny 

(np. czynniki o charakterze siły wyższej). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których 

mowa w ust. 2, uzasadniających rezygnację Uczestnika kursu, poprzez żądanie od 



 

ul. Marszałkowska 58 lok. 24; 00-545 Warszawa ● tel.: 500 704 704; 608 853 963  ● e-mail: ua@fundacja-hereditas.pl 

 

 

Fundacja

Hereditas
Uczestnika przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te 

okoliczności, w szczególności: zaświadczenia lekarskie, dokumenty 

potwierdzające zaistnienie innych zdarzeń nagłych.  

4. Rezygnacja z udziału w projekcie następuje poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia, które winno być złożone bez zbędnej zwłoki. 

5. W przypadku uznania, że rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie była 

nieuzasadniona lub wynikała z przekroczenia przez Uczestnika Kursu/Kursów 

dopuszczalnego limitu nieobecności, Organizator nie wyda Uczestnikowi 

stosownego zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie, a ewentualne 

konsekwencje rezygnacji uczestnictwa (w tym konsekwencje finansowe) zostaną 

określone w protokole rezygnacji.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego skreślenia Uczestnika                  

z listy Uczestników Projektu w następujących przypadkach: 

 

a) rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Projektu 

oraz zapisów niniejszego Porozumienia  

b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego zajęć, 

c) opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia minimum czterech 

spotkań kursowych.  

§5. Harmonogram szkolenia  

1. Kurs/Kursy będą odbywały się zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu 

dostępnym na stronie internetowej Organizatora: www.fundacja-hereditas.pl  

2. Kurs/Kursy będą odbywać się zgodnie z przyjętym terminarzem kursu, 

stanowiącym odrębny dokument.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu. W przypadku 

choroby prowadzącego, awarii technicznej lub innych nieprzewidzianych 

okoliczności zajęcia zostaną przełożone na inny termin. 

4.  Uczestnicy Kursu/Kursów będą  informowani  przez  Organizatora drogą 

elektroniczną o planowanych zmianach terminarza oraz innych ważnych 

zdarzeniach, mających wpływ na wypełnienie obowiązków Organizatora kursu.  
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§6. Ewaluacja Projektu 

Uczestnik  zobowiązuje się do  współpracy  z Organizatorem w procesie  oceny  

realizowanych Kursów, co  prowadzić będzie do przyjęcia na siebie  obowiązku  

wypełniania przedstawionych  przez Organizatora kursów ankiet ewaluacyjnych, 

dotyczących realizacji i efektywności przeprowadzonych zajęć.  

§7. Oświadczenia Uczestnika kursu 

Uczestnik Kursu oświadcza, że:  

a) zapoznał się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie i zobowiązuje się 

przestrzegać zapisów w nim zawartych. 

b) dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz niniejszym Porozumieniu są 

zgodne z prawdą.  

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Uczestnik wyraża zgodę na administrowanie i przetwarzanie zawartych w 

formularzu danych osobowych przez: Fundację Hereditas zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z 

realizacją usługi.  

2. Dane osobowe Uczestnika będą przez Fundację Hereditas przetwarzane do 

momentu wykonania przez Organizatora kursu przedmiotu umowy oraz przez 

okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. do 

momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia przez 

Uczestnika sprzeciwu lub wycofania zgody. Po upływie wyżej wskazanego okresu 

dane osobowe Uczestnika zostaną przez Fundacja Hereditas zanonimizowane i 

będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i 

historycznych. 
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§9. Postanowienia końcowe  

1. Zmiany  niniejszego  Porozumienia  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w  formie  

pisemnych  aneksów pod rygorem nieważności.  

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Porozumieniem  zastosowanie  

mają  odpowiednie  reguły  i zasady wynikające z Regulaminu oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego.   

3. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron.  

4. Porozumienie uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie w dniu jego podpisania 

przez obie Strony. 

5. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Porozumienia 

muszą być dokonywane w formie pisemnej. 

6. Strony Porozumienia zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o 

wszelkich zmianach adresów do doręczeń. 

7. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów 

mogących wyniknąć w związku z realizacją Porozumienia. 

8. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu Strony ustalają zgodnie, że spór 

zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby Organizatora. 

9. Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji Projektu oraz wywiązania się 

Uczestnika Projektu ze wszystkich zobowiązań wobec Organizatora, określonych 

w niniejszym Porozumieniu. 

X

Organizator

  

X

Uczestnik/Rodzic/Opiekun

 

 

Wydrukowane, wypełnione i podpisane Porozumienie w pierwszej kolejność prześlij na adres Organizatora: ua@fundacja-hereditas.pl  

w formie zaszyfrowanej wiadomości e-mail (hasło dostępu, wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika prześlij SMS-em na nr: 

500 704 704). Następnie, dokument w 2-ch egzemplarzach wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:  

Fundacja HEREDITAS, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa,  z dopiskiem: „KURS ROBOTYKA” 

mailto:ua@fundacja-hereditas.pl

