Umowa szkoleniowa
Dotycząca udziału w serii szkoleń Idea Development Camp: crowdfunding edition

zawarta w dniu ………………………………….. w Krakowie pomiędzy:
Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą ul. Podole 60, 30-394 Kraków, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058058, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, kapitał zakładowy 25.372.000,00 reprezentowana przez:
Wojciech Przybylski – Prezes Zarządu
Łukasz Słoniowski – Wiceprezes Zarządu
zwanym dalej Organizatorem
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym/ zwaną w dalszej części umowy Uczestnikiem.
§ 1. Informacje wstępne
1. Seria Szkoleń jest organizowana przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. w ramach projektu
realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach otwartego
naboru w obszarze „Działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”
pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.
2. W ramach niniejszego projektu Organizator organizuje cztery cztero-godzinne warsztaty online oraz
Feedback Day online (dzień poświęcony na indywidualne konsultacje) z zakresu crowdfundingu oraz
przygotowania kampanii crowdfundingowej dla: przedstawicieli początkujących startupów/ studiów
growych/ projektów kreatywnych, mających konkretny pomysł na produkt, który ma potencjał do
bycia finansowanym społecznościowo.
3. Szkolenia zaplanowane są w terminach: 21.10, 28.10, 4.11 i 18.11 2021 r oraz Feedback Day w
terminie 2.12.2021 r.
4. Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin udziału w Serii Szkoleń. Uczestnik oświadcza, że
zapoznał się jego treścią i zobowiązuje się stosować do jego zapisów.

§ 2. Udział w Serii Szkoleń
1. W Serii Szkoleń, o którym mowa w § 1 ust. 3 weźmie udział Uczestnik.
2. Organizator wesprze Uczestnika poprzez:
1) przygotowanie czterech czterogodzinnych szkoleń online
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2) przygotowanie Feedback Day, dnia poświęconego na konsultacje indywidualne ze specjalistami
z zakresu crowdfundingu,
3) zapewnienie możliwości networkingu z ekspertami z zakresu finansowania społecznościowego
4) zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla Uczestnika o szczególnych
potrzebach.
§ 3. Koszty wyjazdu
1. Wartość udziału Uczestnika w Serii Szkoleń, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy, wynosi 1200 złotych
brutto.
2. Wartość, o której mowa w ust.1 jest to maksymalna wysokość kosztów udziału Uczestnika w Serii
Szkoleń, które będą pokryte przez Organizatora.
§ 4. Obowiązki stron
1. Do obowiązków Organizatora w ramach realizacji niniejszej Umowy należy zapewnienie
Uczestnikowi udziału w Serii Szkoleń na zasadach opisanych w § 2 ust. 2
2. Do obowiązków Uczestnika w ramach realizacji niniejszej Umowy należy w szczególności udział
Uczestnika we wszystkich szkoleniach i konsultacjach indywidualnych w ramach Feedback Day.
§ 5. Rezygnacja z udziału w wizycie
W przypadku rezygnacji z udziału w Serii szkoleń lub też w przypadku faktycznego braku uczestnictwa
w nich, niezależnie od przyczyn Uczestnik pokryje całą należność za szkolenia wskazaną w § 3 umowy.
Dopuszczalna jest nieobecność na 1 szkoleniu lub udział w szkoleniu innego członka zespołu
pracującego nad projektem.
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§ 6. Postanowienia końcowe
Spory związane z realizacją niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać na drodze
polubownej. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
Wszelkie uzupełnienia i zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Za Organizatora:

Za Uczestnika:
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