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WRP. 042.1.7.2016 

Umowa Nr .bano16 
o wspolpracy ze Szkol4 w ramach Projektu 

„ Musimy siae 	Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci mlodziety 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 J&wiak — Wicestaroste Powiatu Pultuskiego 
zwanych dalej Projektodawcq, 
a 
Szkol4: Publicznq Szkola Podstawow4 im. bl. Jana Pawla II z siedzibq Plocochowo 77, 06-100 Pultusk 
reprezentowan4 przez Dyrektora Pani4 Ewe Bochenek 
zwan4 dalej Szkola. 

§1 
Zakres umowy 

1.Celem zawarcia Umowy o wspolpracy jest skuteczna realizacj a Projektu pt. „ Musimy siae ... ...Program 
profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci mlodzie±y w powiecie pultuskim, zwanego dalej Projektem, 
dofinansowanego ze §rodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach programu Operacyjnego 
PL13 Ograniczenie spolecznych nierownoki w zdrowiu w zakresie okreMonym we wniosku aplikacyjnym. 
2. Strony umowy stwierdzaj4 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 uczyszczajqcych do szkol funkcjonujqcych na terenie 
powiatu pultuskiego. 

§2 
Obowivki Projektodawcy 

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

zamowienia pod nazwq wyjazd profilaktyczny z programem terapeutycznym dla uczni6w szkol 
funkcjonuj4cych na terenie powiatu pultuskiego, ktory kompleksowo zorganizuje 5 dniowy wyjazd 
profilaktyczny; 

* przekazania Szkole programu wyjazdu profilaktycznego oraz programu zajee terapeutycznych - program zostanie 
przekazany Szkole w wersji elektronicznej za po§rednictwem 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 Szkole dotycz4cych: imienia i nazwiska ucznia oraz 
opiekun / wychowawcy, nr PESEL, daty i miej sca urodzenia. 

2. Wykonawca z ktorym Projektodawca podpisze umowe na organizacje 5 dniowego wyjazdu profilaktycznego 
z programem terapeutycznych zobowiazany bedzie 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 posiadajqcym protokol lub opinic stray potarnej dopuszczajqcq hotel do wypoczynku dzieci 
i mlodziezy; 

* zapewnienia uczniom oraz ich opiekunom/wychowawcom trzech posilkow dziennie w formie stab szwedzkiego: 
gniadania, obiady, kolacje przygotowanych zgodnie z zasadami okreglonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. 
o bezpieczenstwie Zywrio§ci 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 
NieszczOliwych Wypadk6w na sume gwarancyjnq minimum 10.000 zlotych na kaZdego ucznia i opiekuna; 

* dokonania zgloszenia 5 dniowego wyjazdu profilaktycznego z programem terapeutycznym do wlagciwego 
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 Plocochowa 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 
Obowiqzki Szkoly 

1. Szkola zobowiqzuje sic do: 
* umozliwienia 54 uczniom oraz ich 4 opiekunom/wychowawcom uczestnictwa w 5 dniowym wyjeidzie 

profilaktycznym z programem terapeutycznym w okresie od 6 kwietnia 2016r. do 10 kwietnia 2016r.; 
* zapewnienia odpowiedniej liczby opiekunow/wychowawcow, ktorzy sprawowao 1:04 opieke nad uczniami 

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

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

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

* sporztdzenia wykazu opiekunow/wychowawcow, kt6rzy sprawowae 1)04 opiekc nad uczestnikami 
5 dniowego wyjazdu profilaktycznego z programem terapeutycznym, ktory zawierao powinien nastcpujqce 
dane opiekunow/vvychowawcow: 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; 

* spormdzenia karty 5 dniowego wyjazdu profilaktycznego z programem terapeutycznym; 

§ 4. 
Organizacj a wspolpracy 

1. W celu zapewnienia prawidlowego przebiegu wspolpracy w realizacji wskazanego wyZej Projektu, strony ustalajq 
nastepujqce zasady wspolpracy: 
1) Ze strony Projektodawcy osobq odpowiedzialnq za kontakty ze Szkolq bcdzie - Koordynator Projektu — Pani 

Anna Makowka tel. 023/6923350; 
2) Ze str 9fiSzkolx,oboetraZnionq do kontaktu bedzie 

tel 	 (a 546 	
47-5/'(2  
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§ 5. 

Okres obowiqzyvvania umowy 

1. Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania przez strony i obowi4zuje do dnia 10 kwietnia 2016r. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2nogci. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowg majq zastosowanie przepisOw Kodeksu cywilnego. 

§ 6. 

Umowe spor dzono w dwOch jednobrzmi4cych egzemplarzach po jednym dla stron. 

Szkola 

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAVVOM 
im. bt. Jana Pawls II 

w Ptocochowie 
Plocochowo 72, 06-100 Pulttisk 
NIP 568-12-38-164, REGON 001133192 

tel./fax 23 692 45 93 

Integrahm czege umowy stanowi4 nastgpujgce zalvzniki: 
Zal4cznik nr 1 Wykaz uczniOw wskazanych do 5 dniowego wyjazdu profilaktycznego z programem 
terapeutycznym, kt6ry zawiera nastepujace dane uczniOw: imie i nazwisko, PESEL, 
data i miejsce urodzenia 

Zalqcznik nr 2 Wykaz opielamOw/wychowawcOw, ktorzy sprawowa6 1)04 opieke nad uczestnikami 
5 dniowego wyjazdu profilaktycznego z programem terapeutycznym, IctOry zawiera nastepujgce 
dane opielcunOw/wychowawcOw: imie i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia; 

Projekt opracowany w ramach Programu Operacyjnego PL13: „Ograniczanie spolecznych nierOwno§ci w zdrowiu" dofinansowanego 
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z buthetu panstwa. 

Project developed within Operational Programme PL 13: "Reduction of social inequalities in health sector" supported 
by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 and state budget. 
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