
 
 

ANEKS NR 1  
DO UMOWY UCZESTNICTWA Nr……  

w projekcie „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki” 
Zawarty w ………………………………… w dniu ……………………….…… pomiędzy: 
Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki posługującą 
się numerem NIP 8222146576 oraz numerem REGON 711582747 reprezentowaną przez dyrektora 
szkoły ………………………………….. realizującego w województwie mazowieckim projekt: „Kreatywna 
szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X, Edukacja dla rozwoju regionu, 
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym 
w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, zwanym w dalszej części umowy „Realizatorem” 
 
a rodzicem: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………  
zamieszkałym w …………………………… przy ul.………………………………………………………………………….…………   
nr PESEL:……………………………………, zwanym w dalszej części umowy „Rodzicem”,  
działającym w imieniu dziecka: 
Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………………………………………………..…………… 
PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………….………………………… 
zwanego w dalszej części umowy „Dzieckiem/Uczestnikiem Projektu” 

§ 1 
 

Strony wprowadzają następujące zmiany do umowy: 
1. Treść  § 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisana na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do 

zakończenia projektu tj. 30 czerwca 2022 roku. 

2. Treść  § 3 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie 
Realizator realizuje projekt „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki” współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 

X, Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 

10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. w okresie od 16 grudnia 2019 do 30 czerwca 

2022 roku. 

 

§ 2 
Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. 
 

§ 3 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 31.07.2021 r. 

 
§ 4 

 
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
…………………………………………….                                      ……………………………………..…………………… 
Data i podpisy rodzica                                                    Data, podpis i pieczęć Beneficjenta 
 


