
KONTRAKT POMIĘDZY ORGANIZATOREM A UCZESTNIKIEM
 projektu „PO&LIS” w Retzbach, Würzburgu i Norymberdze (16.09.-23.09.2017)

1.  ……………………………… ………………...................,                           ur.…………………………
(imię i nazwisko uczestnika) (data i miejsce urodzenia)

córka/syn……………………………………………………………...............................................................................,
(imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki)

zamieszkały/a:………………………………………………..............................,
(adres zamieszkania)

legitymujący się paszportem/ dowodem osobistym nr……………………………………….................................
                                                     (seria i numer paszportu/ dowodu osobistego)

1. Uczestnik wyjazdu zobowiązuje się do:

 posiadania aktualnego dokumentu podróży (dowód osobisty lub paszport) oraz dowodu ubezpieczenia (EKUZ lub
inne),

 obecności  na  wszystkich  próbach,  warsztatach  i  w  trakcie  programu  towarzyszącego  w  wyznaczonym  przez
organizatora terminie; 

 przestrzegania regulaminu warsztatów określającego m.in. plan zajęć warsztatowych (aktywne uczestnictwo w
każdych zajęciach, punktualność, zaangażowanie, postawa twórcza);

 współpracy z innymi uczestnikami projektu;
 właściwego zachowania wobec innych uczestników projektu i kadry prowadzącej:

- zgodnego z zasadami bezpieczeństwa własnej osoby i innych uczestników
-   zgodnego z zasadami kultury osobistej i zasad dobrego wychowania
-   zgodnego z zasadami tolerancji dla osób o innych wyznaniach, kulturze oraz poglądach;

2.  Podczas wyjazdu na warsztaty zabronione jest:

 spożywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 samowolne oddalanie się z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia,
 stwarzanie sytuacji mogących zagrozić bezpieczeństwu uczestnika bądź innych osób,
 niegrzeczne, agresywne zachowanie.

Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować usunięciem z projektu. 

Podpis Uczestnika: ……………………………...........................

3. Rodzic lub Opiekun prawny nieletniego Uczestnika/ pełnoletni Uczestnik zobowiązuje się do:

 zapewnienia Uczestnikowi kieszonkowego;
 pokrycia kosztów przejazdu i ubezpieczenia w przypadku rezygnacji uczestnika lub usunięcia go z udziału w

projekcie.

Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego/ pełnoletniego Uczestnika:  ……………………………………......................................

Wyrażam/ Nie wyrażam  * zgody na samodzielne poruszanie się nieletniego Uczestnika po Retzbach, Würzburgu i 
Norymberdze bez opiekuna.

Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego:  ……………………………………...........................

4.  Organizator Dethloff Deutschschule Szkoła Języka Niemieckiego w Lublinie zobowiązuje się do:
 zapewnienia noclegów i wyżywienia w Ośrodku Retzbach ( od kolacji 17.09. do śniadania 22.09.2017)
 opieki nad uczestnikami,
 ubezpieczenia KL i NNW uczestników,
 realizacji projektu zgodnie z programem opracowanym wspólnie z partnerami niemieckimi.

* podkreślić właściwe!

W imieniu organizatorów projektu

         
                  dr Jadwiga Dethloff
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