REGULAMIN PROGRAMU

STAŻ W KULTURZE

- przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej nr 96/2018 z dnia 20 lutego 2018 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej
Warszawa 2018

REGULAMIN PROGRAMU „STAŻ W KULTURZE”
- przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej nr 96/2018
z dnia 20.02.2018 r.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem programu stażowego „Staż w kulturze” jest Stowarzyszenie Przyjaciół
Olimpiady Artystycznej z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958
Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000204829,
REGON: 015748014, NIP: 526 27 73 616.
2. Celem programu stażowego jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy i umiejętności w
zakresie historii sztuki, historii i teorii muzyki oraz literatury muzycznej, szeroko pojętej
działalności kulturalnej w zakresie propagowania oraz promowania kultury i sztuki w
społeczeństwie.
3. Regulamin określa zasady i warunki udziału w programie stażowym, zasady
przyznawania i przebiegu staży oraz rozpatrywania odwołań.
4. Realizacja staży odbywa się zgodnie z zasadami równości szans, poprzez
zagwarantowanie równego dostępu do informacji na temat programu oraz jednakowe
kryteria oceny uczestników konkursu o staż.

§ 2.
DEFINICJE
Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a) „Staż” – forma pobytu Uczestnika Stażu w Instytucji Przyjmującej polegająca na
zdobywaniu wiedzy i umiejętności w obszarach związanych z kulturą, sztuką i
muzyką.
b) „Regulamin” – niniejszy regulamin programu stażowego „Staż w kulturze”, przyjęty
uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej nr 96/2018 z dnia
20.02.2018 r. określający zasady przyznawania i realizacji staży.
c) „Instytucja Przyjmująca” – instytucja, organizacja lub podmiot prowadzący
działalność w obszarze związanym z kulturą, sztuką i muzyką, posiadający możliwość
przyjęcia na Staż uczestnika Olimpiady Artystycznej.
d) „Uczestnik Stażu” lub „Beneficjent” – osoba fizyczna, z którą została podpisana
Umowa o Staż.
e) „Uczestnik Konkursu o Staż” – osoba fizyczna, która zakwalifikowała się do
eliminacji centralnych bieżącej edycji Olimpiady Artystycznej, czyli osoba, która
została zakwalifikowana przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej do eliminacji
centralnych.
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f) „Konkurs o Staż” – proces przyznawania Staży w ramach Programu Stażowego w
oparciu o postanowienia Regulaminu oraz szczegółowe kryteria Stażu określone
przez Komisję.
g) „Komisja” – komisja oceniająca zgłoszenia do Konkursu o Staż oraz rozmowę
kwalifikacyjną z Uczestnikiem Konkursu o Staż; skład Komisji jest określany przez
Organizatora Staży we współpracy z Instytucją Przyjmującą. Komisja składa się z
przynajmniej 2 członków.
h) „Opiekun Stażu” – osoba lub osoby wyznaczone przez Organizatora Staży
odpowiedzialne za nadzór nad realizacją Stażu danego Beneficjenta.
i)

„Organizator Staży” – Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej z siedzibą
przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, wpisane do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000204829, REGON: 015748014, NIP: 526
27 73 616.

j)

„Program Stażowy” – program stażowy "Staż w kulturze" organizowany przez
Organizatora Staży.

k) „Umowa o Staż” – umowa zawartą pomiędzy Organizatorem Staży a Uczestnikiem
Stażu określająca wzajemne prawa i obowiązki stron umowy w związku z organizacją
danego Stażu przyznanego w ramach Programu Stażowego.
§ 3.
ADRESACI KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu o Staż może być pełnoletni uczestnik eliminacji centralnych
bieżącej edycji Olimpiady Artystycznej, czyli osoba, która została zakwalifikowana przez
Komitet Główny Olimpiady Artystycznej do eliminacji centralnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie o Staż jest dokonanie zgłoszenia poprzez
przesłanie na adres e-mail: staz@olimpiada-artystyczna.pl wypełnionej i podpisanej
karty zgłoszenia (wraz z zawartym w karcie oświadczeniem oraz listem motywacyjnym),
której wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Organizator Staży prześle potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie
o Staż w terminie 7 dni od otrzymania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia. Za
zgłoszenie przyjęte w ramach Konkursu o Staż uważa się jedynie te zgłoszenia, w
odniesieniu do których osoby zgłaszające swój udział w Konkursie o Staż otrzymały
potwierdzenie mailowe przyjęcia przez Organizatora Staży zgłoszenia uczestnictwa w
Konkursie o Staż. Organizator Staży nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne,
w wyniku których nie otrzymał przesłanego zgłoszenia.
4. Udział w Konkursie o Staż nie gwarantuje przyznania Uczestnikowi Konkursu o Staż
udziału w Stażu organizowanym w ramach Programu Stażowego.
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§ 4.
CZAS TRWANIA KONKURSU O STAŻ
1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie o Staż oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2,
będą przyjmowane od dnia ogłoszenia wyników weryfikacji prac po eliminacjach
okręgowych Olimpiady Artystycznej do dnia 8 kwietnia 2018 r.
2. Organizator Staży zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu, określonego w ust. 1.
3. Organizator Staży ogłosi wyniki Konkursu o Staż podczas finału Olimpiady Artystycznej.

§ 5.
PRZEBIEG KONKURSU O STAŻ
1. Konkurs jest podzielony na dwa etapy.
2. Etap pierwszy obejmuje następujące czynności i działania związane z konkursem
zgłoszeń opisanych w § 3 ust. 2.:
a) zgłoszenia są oceniane przez Komisję na podstawie następujących kryteriów:
a. poprawność formalna (poprawne i kompletne wypełnienie wszystkich
wymaganych części karty zgłoszenia); oraz
b. zgodność obszaru zainteresowań Uczestnika Konkursu o Staż z działalnością
prowadzoną przez Instytucję Przyjmującą oraz tematykę Stażu;
b) do drugiego etapu Konkursu przechodzą wszyscy Uczestnicy Konkursu o Staż
zakwalifikowani przez Komisję bez limitu osób;
c) informacja o wynikach kwalifikacji w ramach pierwszego etapu zostanie przekazana
Uczestnikom Konkursu o Staż pocztą elektroniczną do dnia 11 kwietnia 2018 roku;
wraz z informacją o kwalifikacji Uczestnicy Konkursu o Staż otrzymają informację o
terminie etapu drugiego.
3. Etap drugi obejmuje następujące czynności i działania:
a) rozmowa kwalifikacyjna Uczestnika Konkursu o Staż z Komisją, oceniana przez
Komisję na podstawie następujących kryteriów:
a. kompetencje Uczestnika Konkursu o Staż niezbędne do realizacji Stażu
określone przez Instytucję Przyjmującą w informacji o stażu;
b. motywacja do podjęcia Stażu;
b) etap drugi odbędzie się w trakcie eliminacji centralnych Olimpiady Artystycznej w
terminie określonym i wskazanym w informacji, o której mowa w § 5 ust. 2 punkt c.
c) Organizator Staży zastrzega, że wskazany termin etapu drugiego nie będzie
kolidować z eliminacjami pisemnymi ani ustnymi Olimpiady Artystycznej; przy czym
wskazany termin etapu drugiego może kolidować z atrakcjami towarzyszącymi
eliminacjom centralnym Olimpiady Artystycznej (np. wyjściom do muzeów).
4. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
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§ 6.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1.

Rozstrzygniecie Konkursu o Staż nastąpi poprzez ogłoszenie wyniku podczas finału
Olimpiady Artystycznej.

2.

Nagrodą w Konkursie o Staż jest udział w Stażu w Instytucjach Przyjmujących.

3.

W przypadku, gdy laureat Konkursu o Staż nie będzie mógł zrealizować Stażu, Staż
może zostać przyznany innemu Uczestnikowi Konkursu o Staż wskazanemu przez
Komisję.

§ 7.
REALIZACJA STAŻU
1. Organizator Staży zapewni Uczestnikowi Stażu udział w płatnym Staż w Instytucji
Przyjmującej z wynagrodzeniem w wysokości 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych)
brutto za cały okres trwania Stażu. Koszt tego wynagrodzenia ponosi Organizator Stażu.
2. Warunkiem odbycia Stażu przez Uczestnika Stażu będzie zawarcie z Organizatorem
Staży umowy cywilnoprawnej określającej zasady i warunki realizacji Stażu, której wzór
określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia Staży w poszczególnych Instytucjach Przyjmujących
będą określone w informacji o Stażach, która zostanie udostępniona do dnia 23 marca
2018 r.
4. Każdy Staż trwa nie więcej niż 14 dni.
5. Stażysta odbywa staż pod nadzorem Opiekuna Stażu.
6. Organizator Staży nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji Uczestnika
Stażu z podjęcia Stażu lub jego przerwania przed upływem terminu jego zakończenia.
7. W przypadku przerwania Stażu wynagrodzenie przysługujące Uczestnikowi Stażu
będzie proporcjonalnie zmniejszone - do wysokości odpowiadającej faktycznemu
okresowi odbycia Stażu.
8. Organizator Staży zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z Uczestnikiem Stażu
w trybie natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy i
niewywiązywania się ze zleconych obowiązków.
9. Organizator Staży zapewnia Uczestnikowi Stażu zakwaterowanie, wyżywienie na czas
trwania Stażu oraz pokrywa koszty podróży (w przypadku uczestników zamieszkałych
poza Warszawą) i koszty komunikacji miejskiej w okresie trwania Stażu.
10. Uprawnienie do odbycia Stażu nie może być przeniesione przez Uczestnika Stażu na
rzecz osób trzecich.
§ 8.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z udziałem w Programie Stażowym oraz Konkursie o Staż, Uczestnik
Konkursu o Staż przekazuje Organizatorowi Staży następujące informacje: imię i
nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres
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korespondencyjny, klasę, nazwę i adres szkoły; oraz wyraża zgodę na przetwarzanie
tych danych przez Organizatora Staży na potrzeby przeprowadzenia Konkursu o Staż
oraz realizacji Staży w ramach Programu Stażowego.
2. Organizator Staży przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu o Staż wyłącznie na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu o Staż oraz realizacji Staży w ramach Programu
Stażowego.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu o Staż jest Organizator
Staży.
4. Udział w Stażu oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu o Staż
są dobrowolne. Uczestnikowi Konkursu o Staż przysługuje w każdym czasie prawo
dostępu do przetwarzanych danych oraz prawo do ich poprawiania.

§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Olimpiady
Artystycznej (www.olimpiada-artystyczna.pl) oraz w siedzibie Organizatora Staży.
2. Organizator Staży zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu
w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu o Staż.
3. Organizator Staży nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu poczty elektronicznej
lub numeru telefonu Uczestnika Konkursu o Staż lub Uczestnika Stażu, albo zmianę
innych danych uniemożliwiających powiadomienie o wygranej oraz za podanie przez
Uczestnika Konkursu o Staż lub Uczestnika Stażu niewłaściwych lub nieprawdziwych
danych.
4. We sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Komisja, z zastrzeżeniem, że
zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z
dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. W przypadku sporu związanego z uczestnictwem w Konkursie o Staż lub Stażu, zostanie
on poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Organizatora Staży.
6. Organizator Staży ma prawo odwołania Programu Stażowego i Konkursu o Staż w
każdym czasie.
***

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – wzór karty zgłoszenia
Załącznik nr 2 – wzór umowy z Organizatorem Staży
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Załącznik nr 2
WZÓR UMOWY ZLECENIA
dla laureatów konkursu o staż w ramach programu stażowego "Staż w Kulturze" organizowanego przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej

UMOWA ZLECENIE
STAŻ ORGANIZOWANY W RAMACH PROGRAMU „STAŻ W KULTURZE”
Numer umowy:

………………………………………………

Uczestnik Stażu:

………………………………………………

Instytucja Przyjmująca:

………………………………………………

Niniejsza umowa zlecenie dotycząca zasad i warunków realizacji stażu (dalej „Umowa”) została
zawarta w dniu ……………………… 2018 roku w Warszawie,
pomiędzy:
Stowarzyszeniem Przyjaciół Olimpiady Artystycznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława
Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000204829, REGON: 015748014, NIP: 526 27
73 616 (dalej „Organizator Staży”),
oraz
[dane Uczestnika Stażu: stażystą/tką ………………………………………………, urodzonym/ną dnia
………………………………
w
……………………………,
zamieszkałym/łą
w
………………………………,
przy
ul. …………………………………………………………,
legitymującym/cą się dowodem osobistym o numerze ………………………., numer PESEL
………………………. ], (dalej „Uczestnik Stażu”),
zwanymi dalej łącznie Stronami, zaś indywidualnie Stroną.

§1.
Postanowienia ogólne
1.

Uczestnik Stażu jest laureatem konkursu o staż w ramach programu stażowego "Staż w kulturze"
organizowanego przez Organizatora Staży. Organizator Staży oświadcza, że Uczestnikowi Stażu
został przyznany staż w ramach [dane Instytucji Przyjmującej] (dalej „Instytucja Przyjmująca”).

2.

Przez staż należy rozumieć formę osobistego pobytu i wykonywania zadań przez Uczestnika
Stażu w Instytucji Przyjmującej, bez nawiązywania stosunku pracy z Instytucją Przyjmującą i
Organizatorem Staży, polegającą na zdobywaniu wiedzy i umiejętności w obszarach związanych
z kulturą, sztuką i muzyką na szczegółowych warunkach przewidzianych w umowie zawartej z
Instytucją Przyjmującą oraz regulaminie programu stażowego „Staż w kulturze”, przyjętym
uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej nr 96/2018 z dnia 20.02.2018
r..

3.

Celem programu stażowego jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy i umiejętności w
zakresie historii sztuki, historii i teorii muzyki oraz literatury muzycznej, szeroko pojętej
działalności kulturalnej w zakresie propagowania oraz promowania kultury i sztuki w
społeczeństwie.

7 / 11

§2.
Staż oraz zobowiązania Uczestnika Stażu
1. Przedmiotem stażu są zadania określone w programie stażu opracowanym przez Instytucję
Przyjmującą, w szczególności szczegółowe zadania, o których mowa w § 2 ust. 2 poniżej.
2. Organizator Staży zleca, a Uczestnik Stażu przyjmuje do wykonania czynności polegające na:
a. ……………………………………………………………………
b. ……………………………………………………………………
c. ……………………………………………………………………
d. ……………………………………………………………………
e. ……………………………………………………………………
[wpisać szczegółowe zadania realizowane w ramach poszczególnej Instytucji Przyjmującej]
3. Uczestnik Stażu wykonuje zadania pod nadzorem opiekuna stażu lub opiekunów stażu, o których
mowa § 3 poniżej.
4. Miejscem wykonywania stażu przez Uczestnika Stażu jest siedziba Instytucji Przyjmującej.
5. Uczestnik Stażu zobowiązuje się do wykonywana poleconych czynności w terminie od
………………… do ………………… .
6. Uczestnik Stażu zobowiązuje się wykonywać polecone mu czynności w ilości …………………
godzin w tygodniu, w godzinach od ………………… do ………………… .
7. Uczestnik Stażu zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę
służbową lub tajemnicę przedsiębiorstwa Instytucji Przyjmującej.
§3.
Opiekunowie stażu
1. Uczestnikowi Stażu do pomocy i nadzoru wykonywanych przez niego czynności, przydzielany jest
opiekun stażu lub opiekunowie stażu.
2. [Organizator Staży wyznaczył [dane Opiekuna Stażu ze strony Organizatora Staży] na opiekuna
stażu.]
3. [Instytucja Przyjmująca wyznaczyła [dane Opiekuna Stażu ze strony Instytucji Przyjmującej] na
opiekuna stażu realizowanego w ramach Instytucji Przyjmującej.]
4. Opiekun stażu udziela Uczestnikowi Stażu niezbędnych wskazówek i pomocy w wypełnianiu
powierzonych zadań.
5. Uczestnik Stażu obowiązany jest wypełnić polecania opiekunów stażu oraz pracowników Instytucji
Przyjmującej przez nich wskazanych.
§4.
Instytucja Przyjmująca
1. W przypadku wyrządzenia przez Uczestnika Stażu szkody w mieniu Instytucji Przyjmującej, może
ona dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Nie
dotyczy to jednak szkód powstałych przy wykonywaniu poleconych czynności, podczas których
Uczestnik Stażu podlega kierownictwu opiekuna stażu wyznaczonego przez Instytucję Przyjmującą
i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek.
§5.
Organizator Staży
1. Organizator Staży zobowiązuje się do:
a. przyjąć na staż Uczestnika Stażu w terminie przewidzianym w §2 ust. 5 powyżej;
b. zapoznania Uczestnika Stażu z programem stażu oraz z jego obowiązkami i
uprawnieniami;
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c. bieżącego kontaktu i współpracy z Uczestnikiem Stażu, Instytucją Przyjmującą oraz
opiekunem stażu w przedmiocie realizacji Umowy;
d. sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem stażu;
e. wypłaty wynagrodzenia określonego w § 6 poniżej;
f.

przeszkolić Uczestnika Stażu w zakresie obowiązujących w ramach Instytucji
Przyjmującej
przepisów
z
zakresu
bezpieczeństwa
i
higieny
pracy,
przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej oraz regulaminu pracy w zakresie mającym
odpowiednie zastosowanie dla realizowanego stażu;

g. o ile odpowiednie przepisy tego wymagają - pokryć koszty organizacji stanowiska
wykonywania zadań oraz koszty badań lekarskich, do których odbycia w związku ze
stażem zobowiązany będzie Uczestnik Stażu;
h. o ile odpowiednie przepisy tego wymagają - pokryć koszty ubezpieczenia Uczestnika
Stażu (innego niż ubezpieczenie społeczne), np. w zakresie następstw
nieszczęśliwych wypadków;
i.

refundacji kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu na zasadach określonych w
§ 7 poniżej;

2. Organizator Staży nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika Stażu
wskutek jego działań lub zaniechań podczas odbywania stażu, w szczególności Organizator Stażu
nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestnika Stażu obowiązku zachowania
poufności informacji.
3. Organizator Staży nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub majątku Uczestnika
Stażu, mogące powstać w związku z odbywaniem przez niego stażu w Instytucji Przyjmującej.
4. Organizator Staży nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji Uczestnika Stażu z
podjęcia Stażu lub jego przerwania przed upływem terminu jego zakończenia.
§6.
Wynagrodzenie
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Organizator Staży wypłaci Uczestnikowi Stażu wynagrodzenie za cały
okres trwania zrealizowanego stażu w wysokości 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) brutto
za cały okres trwania stażu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne proporcjonalnie do liczby godzin odbytego
stażu.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacane z dołu, w terminie do 14 dni
kalendarzowych licząc od dnia zakończenia stażu, na następujący rachunek bankowy Uczestnika
Staż:
a. numer rachunku bankowego: …………………………………………………………
b. dane banku prowadzącego rachunek: ……………………………………………….
4. Organizator Staży może odmówić wypłaty lub żądać zwrotu wynagrodzenia wypłaconego w
ramach stażu w przypadku, gdy Uczestnik Stażu:
a. naruszył postanowienia Regulaminu Konkursu,
b. naruszył warunki Umowy lub Umowy z Instytucją Przyjmującą z przyczyn leżących po
jego stronie,
c. w związku z realizacją stażu naruszył przepisy prawa.
[§7.]
Zakwaterowanie oraz koszty
[w przypadku Uczestników Stażu zamieszkałych poza Warszawą]
1. Organizator Staży zapewnia Uczestnikowi Stażu zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania
stażu.
2. Uczestnik Stażu zostanie zakwaterowany w ………………………………………………………… .
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3. Organizator Staży pokrywa koszt przejazdu do Warszawy oraz do powrotu do miejsca
zamieszkana Uczestnika o Staż, oraz koszty komunikacji miejskiej w Warszawie w okresie trwania
stażu, do łącznej kwoty nie większej niż ……………………… złotych.
§8.
Czas trwania Umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. 14 dni od ………………… 2018 r. do
………………………… 2018 r.
§9.
Rozwiązanie Umowy
1. Niniejsza umowa rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta.
2. Organizator Staży ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a. nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu;
b. usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu,
c. naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy lub innych
norm obowiązujących w Instytucji Przyjmującej, a w szczególności stawienia się na
staż w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych,
d. podania przez Uczestnika Stażu nieprawdziwych informacji w
zgłoszeniowym lub innych złożonych dokumentach lub oświadczeniach,

formularzu

e. wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających odbywanie stażu zgodnie z jego
założeniami i celem.
§10.
Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu
W terminie siedmiu dni od daty zakończenia stażu, Uczestnik Stażu otrzyma od Organizatora Staży i
Instytucji Przyjmującej zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu.
§11.
Postanowienia końcowe
1. Umowa ma charakter cywilnoprawny. Strony zawierając Umowę nie mają na celu nawiązania
stosunku pracy, a Umowa nie ma charakteru umowy o pracę i nie kreuje stosunku pracy, w
związku z czym Strony zobowiązują się, że nie będą dochodziły roszczeń wynikających z Umowy
przed sądem pracy.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, stanowiącej aneks
do umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności
art. 750 Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron
oraz jednym dla Instytucji Przyjmującej.
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Podpisy Stron
- Uczestnik Stażu:

……………………………………………………
imię i nazwisko:

- Organizator Staży:
Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej

……………………………………………………
imię i nazwisko:

……………………………………………………
imię i nazwisko:
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