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Załącznik nr  1 do  

„Regulaminu 

Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego  

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” 

 

UMOWA nr           /DUM PUM/2019 

 

 
zawarta w Szczecinie w dniu ………………… pomiędzy:  
 (datę wpisze organizator zgodnie z dniem złożenia podpisu przez ostatnią ze stron) 

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie 70-204 przy ulicy 

Rybackiej 1, reprezentowanym przez: 

Prorektora ds. dydaktyki  - prof. dr hab. n. med. Barbarę Dołęgowską, 

 

zwanym w dalszej części umowy „Organizatorem”  

 

a:  

 

Panem/Panią:   

Imię i nazwisko: ……………………………………………….………… 

zam.: ………………………………………….……………… 

PESEL  ………………………….………… 

 

zwanym (zwaną) w dalszej części umowy „Rodzicem/Opiekunem”. 

 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków udziału 

…………………………………..………… zwanego dalej „studentem”  

  (imię i nazwisko dziecka) 

lub „dzieckiem” w zajęciach Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie, organizowanych w ramach projektu pn. „Dziecięcy Uniwersytet 

Medyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” finansowanego przez Gminę 

Miasto Szczecin. 

 

§2 

1. Organizator zapewnia studentowi udział w projekcie pn. „Dziecięcy Uniwersytet Medyczny 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” zwanego dalej także DUM PUM. 

2. W ramach projektu Organizator będzie prowadzić kształcenie w zakresie, o którym mowa w §2 

Regulaminu DUM PUM, poprzez udział dziecka w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach i 

laboratoriach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, studentów i gości zaproszonych 

przez Organizatora. 

3. Po ukończeniu roku akademickiego student otrzyma dyplom ukończenia DUM PUM. 

 

§3 

1. Organizację projektu pn. „Dziecięcy Dziecięcy Uniwersytet Medyczny Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie” określa Regulamin DUM PUM. 

2. Rodzic/Opiekun oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, o którym mowa w ust. 1 i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 

§4 

1. Organizator zapewnia dziecku opiekę wyłącznie podczas trwania zajęć. Odpowiedzialność 

Organizatorów za dziecko kończy się z chwilą odbioru dziecka przez rodziców, opiekunów 
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prawnych lub inną osobę na podstawie upoważnienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy.  

W przypadku wyrażenia przez Rodzica/Opiekuna zgody na samodzielny powrót dziecka z zajęć 

odpowiedzialność Organizatora kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego. 

2. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest odebrać swoje dziecko po zajęciach, chyba że wyrazi zgodę na 

samodzielny powrót dziecka z zajęć.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po 

zakończeniu zajęć. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione 

przez dziecko podczas trwania zajęć i warsztatów. 

5. Uczestnicy zajęć i warsztatów są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących zajęcia. 

 

§5 

1. Kształcenie w ramach DUM PUM w roku akademickim 2019/2020 jest nieodpłatne. 

2. Nieobecność studenta wynikająca z przyczyn losowych musi zostać usprawiedliwiona. 

 

§6 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy 

pisemnej.  

3. Do rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy powołany jest sąd 

właściwy dla miejsca wykonania umowy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Prorektor ds. dydaktyki Rodzic/Opiekun prawny* 

 

 

 

 

………………………………. ……………………………. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Upoważnienie do odbioru dziecka 

 
 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


