Umowa Uczestnictwa w Projekcie ClipsterUpnr 2018/ ___________
Zawarta w dniu ………….. 2018 r. w Gdańsku, pomiędzy:
Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B; 80-386 Gdańsk,
NIP 583-290-74-40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000023404534045
reprezentowaną przez:
1. Tomasza Szymczak - Prezesa Zarządu
2. Magdalenę Wójtowicz – Wiceprezesa Zarządu

zwaną dalej „Organizatorem”,
a
………………………………………………………………………………………………….PESEL
……………………………
zameldowanym ……………………………….
zamieszkałym………………………………………………………
zwanym dalej „Uczestnikiem Projektu”
§1
1. Organizator oświadcza, że prowadzi projekt ClipsterUp i zarządza pod marką
CLIPSTER przestrzenią co-workingową oraz co-livingową, umiejscowioną na osiedlu
Garnizon w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Słowackiego 19 (Kampus Garnizon), do
których legitymuje się tytułem prawnym, w celu rozwijania pomysłów biznesowych
we wczesnej fazie w procesie Preakceleracji (Projekt) dla osób, które mają pomysł na
własną działalność gospodarczą i chcą skorzystać z kompleksowego wsparcia
merytorycznego.
2. Projekt prowadzony będzie według zasad opisanych w Regulaminie Projektu
stanowiącym Załącznik nr 1do niniejszej Umowy.
3. Organizator monitorować będzie losy Uczestników Projektu poprzez organizowanie z
Uczestnikami Projektu spotkań po 3, 6 i 12 miesiącach od zakończenia Projektu oraz
śledzenia cyklu rozwojowego projektu dofinansowanego w ramach przyznania
Grantu, na co Uczestnicy Projektu wyrażają zgodę i zobowiązują się do wzięcia
udziału w wyżej wskazanym monitoringu.
4. Realizacja ust. 3 niniejszego paragrafu odbywać się będzie poprzez zaproszenie
Uczestników Projektu na spotkania, a także w razie niemożności uczestnictwa w
spotkaniu któregokolwiek z Uczestników Projektu, poprzez prowadzenie
korespondencji e-mail.
§2
1. Projekt prowadzony będzie na terenie Kampusu Garnizon. Okres Preakceleracji
rozpoczyna się z dniem podpisania Umowy.

2. W ramach niniejszej Umowy Organizator zapewnia Uczestnikowi Projektu udział w
Projekcie w ramach organizowanych modułów: Warsztaty, Mentoring, Szkolenia
otwarte.
§3
1. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne, z wyłączeniem świadczenia usług
zakwaterowania.
2. Świadczenie usługi zakwaterowania przez Organizatora na rzecz Uczestnika Projektu
zostanie uregulowane odrębną umową.
§4
1. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania.
2. Umowa może zostać rozwiązana:
a. za porozumieniem Stron,
b. w drodze oświadczenia Organizatora.
3. Organizator może w drodze jednostronnego oświadczenia rozwiązać Umowę w
następujących przypadkach:
a. Uczestnik Projektu narusza Regulamin uczestnictwa w Projekcie „ClipsterUp”
b. Uczestnik Projektu nie realizuje, celów wskazanych w Preakceleracji.
4. Z datą rozwiązania Umowy następuje zakończenie uczestnictwa w Projekcie.
§5.
1. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygały polubownie,
a w przypadku nie uzyskania porozumienia przez Sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Strony wskazują osoby do bieżących kontaktów:
a. ze strony Organizatora ……………………….. , ………………….@ ………….. , tel.
……………….
b. ze strony Uczestnika Projektu …………………..@................. , tel.
……………………………..
4. Strony podają adresy do doręczeń:
a. ze strony Organizatora: Gdańsk 80-386 ul. Lęborska 3B.
b. ze strony Uczestnika Projektu: ……………………………………..
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część Umowy i łącznie stanowią
Umowę.
6. Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy i bez zastrzeżeń
przyjmuje je do realizacji co potwierdza złożonym poniżej podpisem.
7. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Projektu zgodnie z
oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Regulamin Uczestnictwa w projekcie „ClipsterUp”

 Organizator

Uczestnik Projektu

