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Umowa Nr ..b2/201115 
o wspOlpracy ze Szkolq w ramach Projektu 

„ Musimy siae 	Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci ndodzieiy w powiecie pultuskim. 

Umowa o wspolpracy ze Szkolq (zwana dalej „Umowq") zawarta jest w ramach realizacji projektu „ Musimy 
siae... ...Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci mlodzieZy w powiecie pultuskim 
w dniu 17 marca 2016r. 

pomiedzy: 
Powiatem Pultuskim reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w Pultusku, z siedzibq w Pultusku przy ulicy 
Bialowiejskiej 5, 06-100 Pultusk 
reprezentowanym przez: 
1. Pana Jana Zalewskiego — Staroste Powiatu Pultuskiego 
2. Paniq Beate Jo2wiak — Wicestaroste Powiatu Pultuskiego 
zwanych dalej Projektodawcq, 
a 
Szkok: Zespol Szkol im. B.Prusa z siedzibq: ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Pultusk reprezentowany przez 
Dyrektora Pani4 Dorote Orlowskq 
zwanq dalej Szkolq. 

§1 
Zakres umowy 

1.Celem zawarcia Umowy o wspolpracy jest skuteczna realizacja Projektu pt. „ Musimy siae ... ...Program 
profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci miodzieEy w powiecie pultuskim, zwanego dalej Projektem, 
dofinansowanego ze grodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach programu Operacyjnego 
PL13 Ograniczenie spolecznych nierowno§ci w zdrowiu w zakresie okre§lonym we wniosku aplikacyjnym. 
2. Strony umowy stwierdzajq zgodnie, ze wskazana w ust. 1 wspolpraca zostala nawiqzana w celu organizacji 
5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dotyczqcym stresu i zachowania sic 
w sytuacjach stresowych i stresogennych dla uczniOw uczcszczajqcych do szkol funkcjonujqcych na terenie 
powiatu pultuskiego. 

§2 
Obowiqzki Projektodawcy 

1.Projektodawca jest zobowitzany do: 
* wylonienia Wykonawcy zgodnie z ustawq Prawo ZamOwiefi Publicznych na przedmiot 

zamowienia pod nazwi wyjazd profilaktyczny z programem terapeutycznym dla uczniow szkol 
funkcjonujqcych na terenie powiatu pultuskiego, kt6ry kompleksowo zorganizuje 5 dniowy wyjazd 
profilaktyczny; 

* przekazania Szkole programu wyjazdu profilaktycznego oraz programu zajed terapeutycznych - program zostanie 
przekazany Szkole w wersji elektronicznej za pogrednictwem Internetu. 

* przekazania Szkole Kart Kwalifikacyjnych 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem 
Terapeutycznym; 

* zapewnienia uczniom oraz ich opiekunom bezpiecznych i higienicznych warunkow w czasie 5 dniowego wyjazdu 
profilaktycznego z programem terapeutycznym; 

* zapewnienia ochrony danych osobowych przekazanych przez Szkolc dotyczqcych: imienia i nazwiska ucznia oraz 
opiekun / wychowawcy, nr PESEL, daty i miejsca urodzenia. 

2. Wykonawca z kt6rym Projektodawca podpisze umowe na organizacje 5 dniowego wyjazdu profilaktycznego 
z programem terapeutycznych zobowiqzany bcdzie do: 
* ochrony danych osobowych uczestnik6w oraz ich opiekunow/wychowawcow. W tym celu z Wykonawcq 

5 dniowego wyjazdu profilaktycznego z programem terapeutycznym podpisana zostanie umowa o powierzenie 
przetwarzania danych osobowych; 
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* zapewnienia uczniom oraz ich opiekunom/wychowawcom zakwaterowania w hotelu o standardzie 3 
gwiazdkowym posiadajacym protokol lub opinie strazy poiarnej dopuszczajacq hotel do wypoczynku dzieci 
i mlodziezy; 

* zapewnienia uczniom oraz ich opiekunom/wychowawcom trzech positkow dziennie w formie stolu szwedzkiego: 
§niadania, obiady, kolacje przygotowanych zgodnie z zasadami okre§lonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. 
o bezpieczenstwie Zywnogci i zywienia ( Dz.U. z 2015r. poz. 594 ); 

* zapewnienia przewozu uczniom oraz ich opiekunom/wychowawcom autokarami sprawnymi technicznie 
i dopuszczonymi do jazdy po kontroli policyjnej; 

* ubezpieczenia uczniow oraz ich opiekunow/wychowawcow w czasie transportu i pobytu od Nastepstw 
Nieszczegliwych Wypadkow na sume gwarancyjna minimum 10.000 zlotych na katdego ucznia i opiekuna; 

* dokonania zgloszenia 5 dniowego wyjazdu profilaktycznego z programem terapeutycznym do wla§ciwego 
Kuratorium Ogwiaty; 

* zapewnienia uczniom oraz opiekunom / wychowawcom calodobowej opieki pielegniarki i lekarza; 
* zapewnienia kierownika wyjazdu, ktory obecny bedzie w czasie przejazdu uczestnikow oraz ich 

opiekunOw/wychowawcow z Pultuska do miejsca zakwaterowania - Hotel Orle-Centrum 
Konferencyjne, 80-680 Gdansk-Sobieszewo oraz w trakcie calego trwania 5 dniowego wyjazdu 
profilaktycznego z programem terapeutycznym; 
przeprowadzenia 5 dniowego wyjazdu profilaktycznego zgodnie z programem oraz programem zajee 
terapeutycznych; 

§3 
Obowiazki Szkoly 

1. Szkola zobowiazuje sic do: 
* umozliwienia 35 uczniom oraz ich 2 opiekunom/wychowawcom uczestnictwa w 5 dniowym wyjeZdzie 

profilaktycznym z programem terapeutycznym w okresie od 11 kwietnia 2016r. do 15 kwietnia 2016r.; 
* zapewnienia odpowiedniej liczby opiekunow/wychowawcow, ktorzy sprawowae beck opiekc nad uczniami 

podczas 5 dniowego wyjazdu profilaktycznego z programem terapeutycznym; 
* pobrania od rodzic6w lub opiekunow prawnych zgody na udzial ucznia w 5 dniowym wyjeidzie 

profilaktycznym z programem terapeutycznym; 
* sporzadzenia wykazu uczniow wskazanych do 5 dniowego wyjazdu profilaktycznego z programem 

terapeutycznym, ktory zawierae powinien nastepujace dane uczniow: imie i nazwisko, PESEL, 
data i miejsce urodzenia; 

* sporzadzenia wykazu opiekunow/wychowawcow, ktorzy sprawowae beda opiekc nad uczestnikami 
5 dniowego wyjazdu profilaktycznego z programem terapeutycznym, ktory zawierae powinien nastepujace 
dane opiekunow/wychowawcow: imie i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia; 

* przekazania rodzicom uczniow zgloszonych na 5 dniowy wyjazd profilaktyczny z programem 
terapeutycznym Kart Kwalifikacyjnych w celu ich wypelnienia oraz przekazanie ich Projektodawcy; 

* informowania Projektodawcy o rezygnacji uczestnika z 5 dniowego wyjazdu profilaktycznego z programem 
terapeutycznym lub/i o wskazaniu na jego miejsce innego uczestnika; 

* sporzadzenia karty 5 dniowego wyjazdu profilaktycznego z programem terapeutycznym; 

§ 4. 
Organizacja wspolpracy 

1 W celu zapewnienia prawidlowego przebiegu wspolpracy w realizacji wskazanego wyZej Projektu, strony ustalaj4 
nastepujace zasady wspolpracy: 
1) Ze strony Projektodawcy osoba odpowiedzialnt za kontakty ze Szkola bedzie - Koordynator Projelctu — Pani 

Anna Mak6wka tel. 023/6923350; 
2) Ze stronny S4911 9solo upowanionq do kontaktu bedzie 	..:1 (CJ 

Wk. 
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§ 5. 

Okres obowiqzywania umowy 

1. Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania przez strony i obowigzuje do dnia 15 kwietnia 2016r. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajt formy pisemnej pod rygorem niewahlogci. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowq majt zastosowanie przepisow Kodeksu cywilnego. 

6. 

Umowe orzqdzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla stron. 

Integralnq ezek umowy stanowiq nastepujqce zakezniki: 
Zalacznik nr 1 Wykaz uczniow wskazanych do 5 dniowego wyjazdu profilaktycznego z programem 
terapeutycznym, ktOry zawiera nastepujace dane uczniOw: imie i nazwisko, PESEL, 
data i miejsce urodzenia 
Zalacznik nr 2 Wykaz opiekunow/wychowawaiw, ktOrzy sprawowad beda opieke nad uczestnikami 
5 dniowego wyjazdu profilaktycznego z programem terapeutycznym, ktory zawiera nastepujace 
dane opiekunOw/wychowawc6w: imie i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia; 
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