
   
 

 

 

Regulamin Szkoły Letniej “TUL Study Camp” 

Łódź, 8-21 lipca 2019 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1.1. Szkoła Letnia “TUL Study Camp”, dalej: “Szkoła Letnia” jest Projektem realizowanym 

przez Politechnikę Łódzką w ramach umowy z Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – 

NAWA, (nr umowy NPPI/NPZ/2018/1/00034/U/001), w ramach programu „Nowoczesna 

promocja zagraniczna”. Projekt – „Promocja oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej wśród 

Polonii w Argentynie i Brazylii” będzie realizowany w terminie 01.10.2018 – 30.09.2019. 

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne są na stronie 

https://nawa.gov.pl/instytucje/nowoczesna-promocja-zagraniczna. 

1.2. Organizatorem Szkoły Letniej jest Centrum Współpracy Międzynarodowej, dalej 

”CWM” Politechniki Łódzkiej, dalej „PŁ” - https://p.lodz.pl 

1.3. Celem projektu jest promocja oferty studiów w językach obcych w PŁ wśród 

potencjalnych kandydatów wywodzących się z rodzin Polonijnych Argentyny i Brazylii. 

Projekt obejmuje m.in. organizację Szkoły Letniej dla grupy 10 Uczestników w wieku 16 – 

22 lata (5 z Brazylii oraz 5 z Argentyny) wraz z 2 Opiekunami - wyłonionymi spośród 

przedstawicieli organizacji Polonijnych, w formie warsztatów dotyczących skutecznych 

narzędzi promocji Politechniki Łódzkiej w krajach Uczestników oraz wykładów nt. historii i 

kultury Polski. 

1.4. Uczestnicy wraz z Opiekunami otrzymują tytuł „Ambasadora PŁ” i mogą działać jako 

„łącznicy” pomiędzy PŁ a zainteresowanymi studiowaniem na Politechnice Łódzkiej.  

1.5. Szkoła Letnia realizowana jest w języku angielskim, w trakcie 14 - dniowej wizyty 

Uczestników wraz z Opiekunami w PŁ w terminach: 8-21.07.2019 r. w budynku Centrum 

Współpracy Międzynarodowej PŁ, przy ul. Żwirki 36, 90-539 Łódź, Polska.  

1.6. Osobami kontaktowymi w sprawach „Szkoły letniej: są: 

a. Joanna Włodarczyk – Sekcja Mobilności Studenckiej CWM PŁ – e-mail: 

joanna.wlodarczyk@p.lodz.pl; studycamp@info.p.lodz.pl; tel: +48 42 638 38 43 

b. Ewa Jarzębowska - Sekcja Mobilności Studenckiej CWM PŁ – e-mail: 

ewa.jarzebowska@p.lodz.pl; tel: +48 42 638 38 68 

  

§2. Zasady rekrutacji 

2.1. Uczestnikiem Szkoły Letniej, dalej: “Uczestnik” może być tylko i wyłącznie uczeń 

szkoły średniej lub pierwszych lat studiów wyższych (tj. w wieku 16 – 22 lata), pochodzący z 
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rodziny Polonijnej w Brazylii lub Argentynie oraz władający językiem angielskim na 

poziomie minimum B1. 

2.2. Osoba zgłasza chęć uczestnictwa w Szkole Letniej poprzez przesłanie: 

a. wypełnionego formularza aplikacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, 

b. oświadczenia dot. akceptacji niniejszego Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 

Regulaminu, 

c. krótkiego (trwającego max. do 3 minut) filmu w języku angielskim, w którym opisze 

motywację do udziału w Szkole Letniej, swoje zainteresowania i osiągnięcia oraz 

zainteresowanie studiami w PŁ. 

2.3. Kompletne zgłoszenie, tj. dokumenty o których mowa w pkt. 2.2, należy przesłać drogą 

e-mailową na adres – studycamp@info.p.lodz.pl 

2.4. Rejestracja do Szkoły Letniej rozpocznie się 1 marca 2019 r. i zakończy się 14 kwietnia 

2019 r.  

2.5. Każdy Kandydat może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 

2.6. O przyjęciu do Szkoły Letniej decyduje Komisja Konkursowa. Zgłoszenia niekompletne 

nie będą rozpatrywane.  

2.7. Maksymalna liczba Uczestników Szkoły Letniej wynosi 10 (5 z Brazylii oraz 5 z 

Argentyny) oraz 2 Opiekunów (1 z Argentyny i 1 z Brazylii). 

2.8. O wynikach rekrutacji zakwalifikowani Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą 

elektroniczną w terminie do 30 kwietnia 2019 r.  

2.9. O miejscu, godzinie rozpoczęcia oraz szczegółowym planie Szkoły Letniej 

zakwalifikowani Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. 

 

§3. Proces rekrutacji 

3.1. Komisja Konkursowa dokona oceny kwalifikacji kandydatów na Uczestników Projektu 

na podstawie przesłanych zgłoszeń aplikacyjnych. Oceny kompletności złożonych 

dokumentów aplikacyjnych dokona Koordynator Projektu, natomiast oceny merytorycznej 

filmu (tj. motywacji do udziału w Szkole Letniej, osiągnięć i zainteresowania studiami w PŁ) 

dokona Komisja Konkursowa.  

3.2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Dyrektor CWM, Kierownik Sekcji Promocji i 

Informacji Międzynarodowej CWM, Koordynator Projektu. 

3.3. W ramach procesu rekrutacji spośród wszystkich kompletnych zgłoszeń wyłonionych 

zostanie 10 Uczestników Projektu (5 z Brazylii oraz 5 z Argentyny), którzy zdobędą 

najwyższą liczbę punktów za przesłany film.  

3.4. Proces rekrutacji obejmuje dwa etapy:  



a. I etap – weryfikacja złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym, 

tj. w zakresie zbadania terminu i kompletności zgłoszeń. Negatywna ocena formalna 

skutkuje odrzuceniem zgłoszenia i niekierowaniem go do etapu II,  

b. II etap - ocena merytoryczna filmu. 

3.5. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w Projekcie podejmuje Komisja 

Konkursowa. Każdemu kandydatowi w II etapie, przyznane zostaną punkty za przygotowany 

film. Ocena merytoryczna filmu będzie stanowiła sumę punktów przyznanych przez każdego 

z członków Komisji Konkursowej w skali 1-5 pkt. (łącznie - maksymalnie 15 pkt.). W 

przypadku uzyskania przez Uczestników jednakowej liczby punktów – decyduje data wpływu 

zgłoszenia. 

 3.6. Z czynności o których mowa w pkt. 3.5 sporządzony zostanie protokół. 

3.7. Po zakończeniu II etapu rekrutacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o 

wynikach rekrutacji drogą elektroniczną w terminie do 30 kwietnia 2019 r.  

 

§4. Prawa i obowiązki Organizatora 

4.1. Organizator ma prawo do: 

a. przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z 

obowiązujących przepisów prawa, 

b. w uzasadnionych przypadkach do zmiany terminów (dziennych i godzinowych) 

dotyczących realizacji Szkoły Letniej,  

c. zażądania złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń związanych z udziałem 

uczestnika w Projekcie. 

4.2. Organizator zapewnia Uczestnikom oraz Opiekunom:  

a. przelot, zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie 14-dniowego pobytu w PŁ, 

b. realizację zajęć, materiały dydaktyczne, zgodne z programem i planem Szkoły Letniej,  

c. kadrę dydaktyczną posiadającą kompetencje merytoryczne do prowadzenia zajęć 

przewidzianych programem Szkoły Letniej, 

d. wydanie Uczestnikom certyfikatu po zakończeniu Szkoły Letniej, po spełnieniu przez 

Uczestnika wszystkich wymagań przewidzianych programem Szkoły Letniej.  

 

§5. Prawa i obowiązki Uczestnika 

5.1. Uczestnik ma prawo do bezpłatnego udziału w Szkole Letniej.  

5.2. Uczestnik zobowiązuje się do:  

a. zapoznania z niniejszym regulaminem i jego pisemnej akceptacji (załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu),  

b. czynnego uczestnictwa w zajęciach Szkoły Letniej zgodnie z programem i planem 

zajęć Szkoły Letniej dostępnym na stronie www.studycamp.p.lodz.pl, 

http://www.studycamp.p.lodz.pl/


c. punktualnego przybycia na zajęcia w godzinach wyznaczonych harmonogramem 

Szkoły Letniej, 

d. potwierdzania swojej obecności w każdym dniu trwania Szkoły Letniej, poprzez 

złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności (ewentualne nieobecności na 

poszczególnych blokach zajęciowych będą odnotowywane przez prowadzących),  

e. udziału w badaniu ankietowym dot. realizacji Projektu, 

f. jako „Ambasador PŁ” realizacji min. dwóch działań promujących PŁ w kraju 

macierzystym (np. prezentacji/fotorelacji w szkole bądź uczelni, w mediach 

społecznościowych, zamieszczenia linków do stron Projektu oraz innych działań, 

opracowanych przez Uczestników w trakcie Szkoły Letniej) oraz udokumentowania 

tych działań drogą elektroniczną Organizatorowi po powrocie ze Szkoły Letniej,  

g. posiadania ważnego w trakcie trwania Szkoły Letniej ubezpieczenia medycznego, od 

odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków na 

terytorium RP. Uczestnik jest zobowiązany do okazania wszelkich polis 

ubezpieczeniowych po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w Szkole 

Letniej. 

5.3 W razie rażącego niewywiązania się Uczestnika z obowiązków określonych w 

postanowieniach pkt 5.2 oraz w przypadku nagannego zachowania uniemożliwiającego 

uczestniczenie w Szkole Letniej przez Uczestnika – Organizator ma prawo wykluczyć danego 

Uczestnika z projektu oraz obciążyć Uczestnika karą umowną w kwocie 6000 zł., na co każdy 

Uczestnik akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu wyraża zgodę.  

 

§6. Rezygnacja z udziału 

6.1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkole Letniej wyłącznie z ważnych 

powodów, w tym w szczególności z przyczyn zdrowotnych lub innych niezależnych od niego 

(w tym obejmujących zdarzenia o charterze siły wyższej), z tym zastrzeżeniem, iż nie były 

one znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.  

6.2. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkole Letniej, Uczestnik zobowiązany jest do 

złożenia pisemnego oświadczenia obejmującego wskazanie przyczyn rezygnacji, które 

zobowiązany jest doręczyć niezwłocznie - listem poleconym - Koordynatorowi Projektu.  

 

§7. Dane osobowe 

7.1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Organizatora 

jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, które zostaną wykorzystane w celach 

związanych z organizacją i przebiegiem Szkoły Letniej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

7.2.Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej informuje, że: 

a. administratorem danych osobowych przekazanych poprzez formularz zgłoszeniowy 

jest Politechnika Łódzka, adres siedziby: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź; 



b. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt mailowy: 

rbi@adm.p.lodz.pl, tel. +48 42 631 20 39, w sprawach danych osobowych; 

c. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu 

przetwarzania, tj. na potrzeby przeprowadzenia zapisów, organizacji i realizacji 

Szkoły Letniej realizowanej w ramach umowy z Narodową Agencję Wymiany 

Akademickiej organizowanej w Politechnice Łódzkiej, w tym dla archiwizacji; 

d. każdy uczestnik, który zgłosił chęć udziału w Szkole Letniej posiada prawo do 

żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 

e. każdy uczestnik, który zgłosił chęć udziału w Szkole Letniej ma prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na 

wstępie; 

f. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;  

g. decyzje podejmowane wobec uczestnika Szkoły Letniej i przekazanych danych 

osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zostanie 

zastosowane wobec nich profilowanie. 

7.3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych 

osobowych z bazy CWM PŁ.  

 

§8. Wizerunek 

8.1. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i Prawach 

pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) każdy uczestnik Szkoły Letniej udziela 

Politechnice Łódzkiej nieodpłatnego, wielokrotnego i bezterminowego utrwalania i 

rozpowszechniania swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach wykonanych w 

ramach wydarzenia, o którym mowa w §1, bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania. Nieodpłatna zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika 

obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, obróbkę, 

opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego 

medium wyłącznie w celach promocyjnych i archiwizacyjnych. 

 

§9. Licencja 

9.1. Każdy Uczestnik udzieli Organizatorowi licencji do wszelkich utworów, które powstaną 

w wyniku uczestnictwa w Szkole Letniej z chwilą ich wytworzenia. 

9.2. Organizator przedłoży Uczestnikom do podpisania umowę licencyjną, stanowiącą  

załącznik nr 3 do niniejszej umowy 
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§10. Postanowienia końcowe 

10.1. Decyzje Organizatora w związku ze Szkołą Letnią i realizacją niniejszego regulaminu, 

w szczególności, co do zakwalifikowania Uczestników do udziału w Szkole Letniej, są 

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w uzasadnionych przypadkach terminów 

(dziennych i godzinowych) dotyczących realizacji Szkoły Letniej. Zmiany te wymagają 

formy pisemnej. 

10.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w trakcie trwania 

Projektu. 

10.4. Wszyscy Uczestnicy Szkoły Letniej są zobowiązani zaakceptować Regulamin i 

przestrzegać jego postanowień.  

10.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów z niniejszej 

umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

10.6. Niniejszy regulamin sporządzono w czterech wersjach językowych: polskiej, 

angielskiej, hiszpańskiej i portugalskiej. 

 

Załącznik nr 1 – Formularz aplikacyjny (tylko wersja angielska) 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. akceptacji Regulaminu (wersja polska i angielska) 

Załącznik nr 3 – Umowa licencyjna (wersja polska i angielska) 


