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KONTRAKT UCZESTNICTWA  
W MIEDZYNARODOWEJ SZKOLE LETNIEJ ORGANIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU 

,,EUROPEJSKI DORADCA”  
 

zawarty w Lublinie, w dniu ……………………………………… r. 
pomiędzy: 
 
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, z siedzibą w Lublinie, 20-950 
Lublin,  
Al. Racławickie 14, REGON 000514064, NIP 712-016-10-05, reprezentowanym przez dr. 
hab. Marcina Tkaczyka OFMConv., prof. KUL – Prorektora ds. Nauki i Kontaktów 
Międzynarodowych zwanym dalej Organizatorem 
 a  
Panem/ią ……………………………………………………… zamieszkałym/ą …………………...…….., ul. 
……………………………………………………………, legitymujący/a się Paszportem, 
seria………………..nr…………………………zwanym/ą dalej Uczestnikiem/czką 
Międzynarodowej Szkoły Letniej 
 
 

§ 1 
Niniejszy Kontrakt określa zasady uczestnictwa Uczestnika/czki w Międzynarodowej 
Szkole Letniej organizowanej w ramach projektu pt. ,,Europejski doradca” 
dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju, Działanie 3.3 
Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój realizowanego w okresie od 01.01.2017 r. do 30.09.2020 r. 
 

§ 2 
1. Występujące w Kontrakcie uczestnictwa pojęcia oznaczają: 

a) Projekt - projekt pt. ,,Europejski doradca” dofinansowany z Funduszy 
Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o którym mowa 
w § 1. 

b) Organizator – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/KUL. 
c) Uczestnik/czka Międzynarodowej Szkoły Letniej – cudzoziemiec przyjęty na 

studia stacjonarne I stopnia na kierunek doradztwo kariery i doradztwo 
personalne, który złożył w biurze projektu formularz zgłoszeniowy i 
oświadczenie. Uczestnikami Międzynarodowej Szkoły Letniej mogą być 
cudzoziemcy pochodzący z krajów Trzecich nie należących do Unii Europejskiej, 
przebywających legalnie na terytorium RP na podstawie wizy, karty pobytu lub 
innego dokumentu. 

d) Zajęcia wyrównawcze –zajęcia realizowane w ramach Międzynarodowej Szkoły 
Letniej dla 30 cudzoziemców w łącznym wymiarze 53h. 

e) Wykonawca usługi – firma zewnętrzna, która świadczy usługę zorganizowania 
Międzynarodowej Szkoły Letniej na zlecenie Organizatora. 
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f) Ubezpieczenie NNW – należy przez to rozumieć ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 

g) DKiDP – kierunek studiów stacjonarnych I stopnia pn. ,,Doradztwo kariery i 
doradztwo personalne”  

h) Strona www – strona internetowa Projektu: www.kul.pl/europejskidoradca. 
i) Kontrakt uczestnictwa w Międzynarodowej Szkole Letniej –dokument 

określający prawa i obowiązki Organizatora projektu oraz Uczestnika/czki 
projektu, stanowiący załącznik do Regulaminu udziału w Międzynarodowej 
Szkole Letniej w ramach projektu ,,Europejski doradca”. 

j) Biuro Projektu - pomieszczenie zajmowane przez pracowników realizujących 
Projekt. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Beneficjenta, Al. Racławickie 14, 
20-950 Lublin, CN-201. 

k) Regulamin - Regulamin udziału w Międzynarodowej Szkole Letniej w ramach 
projektu ,,Europejski doradca”. 

l) Kierownik projektu – osoba sprawująca ogólny nadzór nad realizacją Projektu. 
 

§ 3 
1. Międzynarodowa Szkoła Letnia zostanie zorganizowana we wrześniu 2017 r. dla 30 
studentów/tek z zagranicy studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku DKiDP. 
2. Zajęcia wyrównawcze w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej będą organizowane 
w grupach 5 osobowych. 
3. Celem Międzynarodowej Szkoły Letniej jest podniesienie kompetencji językowych i 
kulturowych niezbędnych do studiowania w Polsce oraz podjęcia  pracy po studiach, 
tym samym zwiększenia atrakcyjności absolwentów dla polskich pracodawców dzięki 
organizacji w Polsce Międzynarodowej Szkoły Letniej dla studentów z zagranicy. 
4. Zajęcia w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej odbywać się będą w budynkach 
wskazanych przez Wykonawcę po uzgodnieniu z Organizatorem. 
5. Międzynarodowa Szkoła Letnia będzie trwać 14 dni i będzie realizowana zgodnie z 
szczegółowym planem i harmonogramem ustalonym przez Wykonawcę po uzgodnieniu 
z Organizatorem. 
6. Ramowy program Międzynarodowej Szkoły Letniej: 

 zajęcia wyrównawcze z języka polskiego (6h x 5gr x 6 
studentów/tek/grupa) łącznie 30h w ciągu 10 dni - kształcone będą wszystkie 
sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, 
gramatyka, mówienie i pisanie. Wykorzystanie materiałów autentycznych – 
ulotek, wizytówek, ofert, reklam, jadłospisów, planów i tekstów naukowych, 

 warsztaty kulturowe (5 warsztatów x 3 h x 5 grup x 6 
studentów/tek/grupa) łącznie 15h w ciągu 10 dni - zwiększenie znajomości 
kultury, poznanie wielkich Polaków i ich dzieł, polskich świąt i obyczajów. 
Wykorzystanie materiałów audiowizualnych, dzięki którym studenci poznają 
świat polskiego filmu i telewizji oraz propozycji internetowych. 

 Uczestnicy/czki Międzynarodowej Szkoły Letniej przygotują własne projekty 
prezentujące kulturę kraju, regionu pochodzenia (8h).  

 W ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej zorganizowana zostanie wycieczka 
do miejsc o kulturoznawczym znaczeniu dla kraju i regionu (np. Zamość, 
Kazimierz Dolny). 
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7.Uczestnicy/czki  Międzynarodowej Szkoły Letniej w ramach projektu mają 
zagwarantowane: 

 Pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe w trakcie trwania 
Międzynarodowej Szkoły Letniej. 

 Zakwaterowanie w trakcie trwania Międzynarodowej Szkoły Letniej - 12 dni. 
 Całodzienne wyżywienie w trakcie trwania Międzynarodowej Szkoły Letniej- 

12 dni. 
 Ubezpieczenie NNW w trakcie trwania Międzynarodowej Szkoły Letniej. 
 Transport  i całodzienne wyżywienie w trakcie jednodniowej wycieczki do 

miejsc o kulturotwórczym znaczeniu dla kraju i regionu. 
8.Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć wyrównawczych w ramach 
Międzynarodowej Szkoły Letniej dostępny będzie na stronie projektu 
www.kul.pl/europejskidoradca. 

 
§ 4 

1. Organizator w szczególności ma prawo do: 
a) monitorowania uczestnictwa w Międzynarodowej Szkole Letniej. 
b) żądania od uczestników/czek Międzynarodowej Szkoły Letniej podpisywania 

niezbędnych dokumentów, zaświadczeń oraz oświadczeń. 
c)   żądania usprawiedliwienia w wypadku nieobecności uczestnika/czki w 

Międzynarodowej Szkole Letniej lub jej niezapowiedzianego 
przerwania/skrócenia. 

d) dochodzenia odszkodowania od uczestnika/czki Międzynarodowej Szkoły Letniej 
na pokrycie kosztów zniszczeń spowodowanych z winy uczestnika/czki podczas 
Międzynarodowej Szkoły Letniej.  

e) ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów w wyniku nieuzasadnionej 
rezygnacji uczestnika/czki projektu. 
  

§ 5 
2.  Do szczegółowych obowiązków Organizatora należy:  

a) zapewnienie prawidłowej realizacji Międzynarodowej Szkoły Letniej zgodnie 
z ustalonym programem. 

b) Zapewnienia uczestnikom/czkom bezpłatnych pomocy dydaktycznych 
i materiałów szkoleniowych podczas trwania Międzynarodowej Szkoły Letniej. 

c) zapewnienie uczestnikom/czkom bezpłatnych noclegów podczas trwania 
Międzynarodowej Szkoły Letniej. 

d) zapewnienie uczestnikom/czkom bezpłatnego wyżywienia podczas trwania 
Międzynarodowej Szkoły Letniej. 

e) zapewnienie uczestnikom/czkom ubezpieczenia NNW podczas trwania 
Międzynarodowej Szkoły Letniej. 

f) zapewnienie uczestnikom/czkom bezpłatnego transportu i całodziennego 
wyżywienia podczas jednodniowej wycieczki do miejsc o kulturotwórczym 
znaczeniu dla kraju i regionu podczas trwania Międzynarodowej Szkoły Letniej. 

g)  zapewnienia wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej podczas trwania 
Międzynarodowej Szkoły Letniej, 

h) Wydania zaświadczeń uczestnikom/czkom o ukończeniu Międzynarodowej Szkoły 
Letniej. 

http://www.kul.pl/europejskidoradca
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§ 6 
1. Uczestnik/czka Międzynarodowej Szkoły Letniej w szczególności ma prawo do: 

 a)uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych/ warsztatach w ramach 
Międzynarodowej Szkoły Letniej,. 

 b) bezpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych i materiałów szkoleniowych. 
 c) bezpłatnego noclegu podczas trwania Międzynarodowej Szkoły Letniej. 
 d) bezpłatnego wyżywienia podczas trwania Międzynarodowej Szkoły Letniej. 
 e)bezpłatnego transportu i całodziennego wyżywienia podczas jednodniowej 

wycieczki do miejsc o kulturotwórczym znaczeniu dla kraju i regionu podczas 
trwania Międzynarodowej Szkoły Letniej. 

 f) otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie zajęć wyrównawczych w 
ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej. 

 
§ 7 

1. Uczestnik/czka Międzynarodowej Szkoły Letniej jest w szczególności zobowiązany/a 
do:  

a) czynnego uczestnictwa w realizacji programu Międzynarodowej Szkoły Letniej.  
b) punktualnego przychodzenia na zajęcia wyrównawcze, warsztaty. 
c) potwierdzania swojej obecności w każdym  dniu  trwania  Międzynarodowej 

Szkoły Letniej,  poprzez  złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności. 
d)  przestrzegania  wszelkich  zasad (w tym postanowień regulaminu wewnętrznego 

Wykonawcy, u którego odbywa się Międzynarodowa Szkoła Letnia ) i przepisów  
BHP w czasie trwania Międzynarodowej Szkoły Letniej oraz podczas przejazdów. 

e) przestrzegania zasad współżycia społecznego i przepisów BHP w miejscu  
zakwaterowania, w tym  wszelkich  regulaminów wewnętrznych obiektów, w 
których uczestnicy/czki będą zakwaterowani podczas trwania Międzynarodowej 
Szkoły Letniej. 

f) niezwłocznego informowania Organizatora i Wykonawcę o wszelkich 
zaistniałych okolicznościach, które mogłyby przeszkodzić w realizacji programu 
Międzynarodowej Szkoły Letniej lub były źródłem potencjalnego zagrożenia 
zdrowia lub życia dla uczestników/czek Międzynarodowej Szkoły Letniej 
i innych osób. 

g) poddawania się ewaluacji ze strony instytucji zewnętrznych dokonujących 
ewaluacji projektu.   

h) zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora, w wyniku swojej 
nieuzasadnionej rezygnacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od 
Organizatora. 

§ 8 
1. Kontrakt zostaje zawarty na czas określony od dnia  ………..……. r. do dnia ………………. r. 
2. Informacja o odwołaniu lub zmianie terminu Międzynarodowej Szkoły Letniej 
powinna być przekazana uczestnikowi/czce Międzynarodowej Szkoły Letniej w formie 
telefonicznej lub e-mailowej. 
3. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest: Kierownik projektu - mgr Anna 
Branica, tel. 81 445-42-82, e-mail: ablasiak@kul.pl, europejski@kul.pl. 
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4. Zmiana osoby do kontaktów nie wymaga podpisywania aneksu do Kontraktu, 
a jedynie pisemnego poinformowania uczestnika/czki Międzynarodowej Szkoły Letniej. 
5. Zmiana postanowień niniejszego Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
6. W przypadku jakichkolwiek sporów w sprawach nieuregulowanych niniejszym 
Kontraktem sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy dla siedziby 
Organizatora. 
7. Kontrakt został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla 
każdej ze Stron. 
 
 

 
 

 
……………………………                   …….…………………………….……………………………… 

               Organizator   Uczestnik/czka Międzynarodowej Szkoły Letniej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


