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Regulamin uczestnictwa w Projekcie  
„Ścieżki Młodych Odkrywców” 

 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym 
 
 

I. Podstawowe informacje o Projekcie 
 

§ 1 

1. Projekt „Ścieżki Młodych Odkrywców” realizowany jest przez Politechnikę Łódzką, zwaną dalej 
Projektodawcą. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

3. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 roku życia oraz rodziców dzieci 
najmłodszych 7 – 8 lat, uczestniczących w projekcie na ścieżce 1. 

4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego Politechniki Łódzkiej, 
Biblioteka Główna PŁ (Budynek B 22, IV piętro, pok. 418); ul. Wólczańska 223; 90-924 Łódź. 

5. Okres realizacji Projektu: 22 miesiące od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r. 

6. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Ścieżki Młodych Odkrywców”. 

7. Zapisy Regulaminu spełniają zasady równości dostępu i równości szans (w tym równości płci) osób 
ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie. 

 
II. Słownik terminów 

 

§2 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 

1. Projektodawca – Politechnika Łódzka, z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 116, REGON: 
000001583, NIP: 7270021895. 

2. Projekt – przedsięwzięcie pt. „Ścieżki Młodych Odkrywców” realizowane w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  
Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje  
w szkolnictwie wyższym.  

3. Instytucja Pośrednicząca (IP) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

4. Regulamin – Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Ścieżki Młodych Odkrywców” 

5. Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie „Ścieżki 
Młodych Odkrywców” na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 
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6. Uczestnik/Uczestniczka Projektu – kandydat, który został/a zakwalifikowany/a do udziału  
w Projekcie na podstawie procedury rekrutacyjnej regulowanej przez Regulamin i podpisał/a  
Umowę uczestnictwa w Projekcie „Ścieżki Młodych Odkrywców” 

7. Rodzic/Opiekun prawny – rodzic,  osoba będąca opiekunem prawnym dziecka i posiadająca  pełną 
zdolność do czynności prawnych 

8. Biuro Projektu – kontakt formalny: Politechnika Łódzka, Łódzki Uniwersytet Dziecięcy, Biblioteka 
Główna PŁ (Budynek B 22, IV piętro, pok. 418); ul. Wólczańska 223; 90-924 Łódź, tel. (42) 631-28-09,  

e-mail: smo@info.p.lodz.pl. 

9. Indywidualna ścieżka edukacyjna – indywidualny program przedsięwzięć realizowanych w ramach 
Projektu przewidzianych dla danej ścieżki. 

10. Strona internetowa projektu – www.p.lodz.pl/pl/sciezki-mlodych-odkrywcow 

11. Kierownik Projektu – osoba podejmująca wiążące decyzje w zakresie realizacji Projektu. 

 

III. Założenia Projektu 

 

§ 3 

1. Celem Projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności 
społecznej poprzez zainicjowany przez Politechnikę Łódzką program dokształcania dla różnych grup 
wiekowych. Cel  zostanie osiągnięty poprzez realizację zajęć w ramach 9 ścieżek tematycznych skierowanych 
do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat, które przyczynią się do rozwoju  pasji i talentów oraz wzbogacenia 
zainteresowań, wiedzy i umiejętności beneficjentów, zaspokojenia ciekawości poznawczej i inspirowania  
do odkrywania nowych obszarów zainteresowań,  popularyzacji nauki, w szczególności nauk technicznych. 
 
2. Projekt obejmuje zakresem merytorycznym działania dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych  
i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Są to między innymi kompetencje takie jak:  
umiejętność posługiwania się językami obcymi,  ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), umiejętność 
rozumienia, kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność 
uczenia się oraz pracy zespołowej. Przy czym uczestnicy nabędą różne kompetencje, w zależności  
od wybranej przez siebie ścieżki edukacyjnej realizowanej w ramach Projektu. 
 
3. Grupy docelowe Projektu: 
 

 Dzieci w wieku 7-8 lat – rozpoczęcie drogi edukacyjnej, brak sprecyzowanych zainteresowań: 
 ścieżka 1 techniczna -  70 osób/edycję (razem: 280 osób). 

 

 Dzieci w wieku 9-12 lat – wszechstronność zainteresowań: 
  ścieżka 2 techniczna  - 50 osób/edycję (razem: 200 osób), 
  ścieżka 3 chemiczna - 10 osób/edycję (razem: 40 osób); 
 ścieżka 4 językowa - 15 osób/edycję (razem: 30 osób). 
 

 Młodzież w wieku 13-16 lat  - sprecyzowane zainteresowania, koncentrowanie się na wybranej 
dziedzinie: 

 ścieżka 5 techniczna - 10 osób/edycję (razem 40 osób); 
 ścieżka 6 chemiczna - 20 osób/edycję (razem 80 osób); 
 ścieżka 7 fizyczna - 30 osób/edycję (razem 120 osób); 
 ścieżka 8 robotyczna - 10 osób/edycję (razem: 40 osób); 

mailto:smo@info.p.lodz.pl
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 ścieżka 9 językowa - 15 osób/edycję (razem 30 osób) 
 

 Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci najmłodszych ze ścieżki technicznej 70 osób/edycję (razem 
280 osób). 

 
4. Ścieżki edukacyjne dla dzieci i młodzieży przewidziane w Projekcie: 
 
 

Nr  
Ścieżki 

Nazwa ścieżki 
Czas trwania 

edycji 

Liczba 
edycji  

w projekcie 

Liczba 
miejsc  

w edycji 

liczba miejsc  
na ścieżce 

we wszystkich 
edycjach 

1 
ścieżka techniczna dla dzieci w wieku 

7-8 lat 
1 semestr 4 70 280 

2 
ścieżka techniczna  dla dzieci  

w wieku 9-12 lat 
1 semestr 4 50 200 

3 
ścieżka chemiczna  dla dzieci  

w wieku 9-12 lat 
1 semestr 4 10 40 

4 
ścieżka językowa  dla dzieci w wieku 

9-12 lat 
2 semestry 
(9 miesięcy) 

2 15 30 

5 
ścieżka techniczna  dla młodzieży  

w wieku 13-16 lat 
1 semestr 4 10 40 

6 
ścieżka chemiczna  dla młodzieży  

w wieku 13-16 lat 
1 semestr 4 20 80 

7 
ścieżka fizyczna  dla młodzieży  

w wieku 13-16 lat 
1 semestr 4 30 120 

8 
ścieżka robotyczna  dla młodzieży  

w wieku 13-16 lat 
1 semestr 4 10 40 

9 
ścieżka językowa  dla młodzieży  

w wieku 13-16 lat 
2 semestry 
(9 miesięcy) 

2 15 30 

 
 
5. Jedna edycja projektu  realizowana jest przez jeden semestr studiów (semestr zimowy - od 1 września do 
31 stycznia; semestr letni - od 1 lutego do 30 czerwca) dla ścieżek 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 oraz  przez dwa semestry 
studiów (9 miesięcy: od 1 października do 30 czerwca)  na ścieżkach 4 i 9.  
 
 

IV. Harmonogramy realizacji zajęć na ścieżkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 

§ 4 
 
 
1.  Ścieżka techniczna dla dzieci w wieku 7-8 lat: 
 

 Czas trwania edycji – 1 semestr  - 5 miesięcy, 

 Kształtowane kompetencje i umiejętności: podstawowa wiedza techniczna przedmiotowa, ICT, 
kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie, umiejętność pracy zespołowej w kontekście 
środowiska  pracy. 
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LP Nazwa zajęć 
Liczba 

spotkań 
Liczba godzin na 

spotkaniu 
Razem godzin 

1 Robotyka 1 2 2 

2 Chemia 2 1 2 

3 Papiernictwo 1 1 1 

4 Matematyka 1 2 2 

5 Biotechnologia 1 2 2 

6 Inżynieria materiałowa 2 1 2 

Razem 8 - 11 

 
2.  Ścieżka techniczna dla dzieci w wieku 9 - 12 lat : 
 

 Czas trwania edycji – 1 semestr  - 5 miesięcy.  

 Kształtowane kompetencje i umiejętności:  podstawowa wiedza techniczna przedmiotowa, ICT, 
innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. 

 

LP Nazwa zajęć 
Liczba 

spotkań 
Liczba godzin na 

spotkaniu 
Razem godzin 

1 Biotechnologia 2 2 4 

2 Matematyka 2 2 4 

3 Robotyka 2 2 4 

4 Chemia 2 2 4 

Razem 8 - 16 

 
 
3.  Ścieżka chemiczna dla dzieci w wieku 9 - 12 lat: 
 

 Czas trwania edycji – 1 semestr  - 5 miesięcy.   

 Kształtowane kompetencje i umiejętności: wiedza techniczna przedmiotowa, umiejętność 
rozumienia, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. 
 

LP Nazwa zajęć Liczba godzin na spotkaniu 

1 

Cykl zajęć laboratoryjnych „Ale Chemia!”, m. in: 
 Kuchnia i jej chemiczne tajemnice, 
 Kosmetyki pod lupą chemika, 
 Chemia na tropie kryminalnych zagadek. 

2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

Razem 16 

 
 
4.  Ścieżka językowa dla dzieci w wieku 9 - 12 lat: 
 

 Czas trwania edycji – 2 semestry  - 9 miesięcy: od 1 października do 30 czerwca. 

 Kształtowane kompetencje i umiejętności: umiejętność posługiwania się językami obcymi, 
rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, 
kreatywność. 
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 Wymagana znajomość języka francuskiego przez dziecko na etapie rekrutacji do projektu - poziom 
A0 : 
 

LP Nazwa zajęć 
Liczba 

spotkań 
Liczba godzin na 

spotkaniu 
Razem godzin 

1 Zajęcia językowe – język francuski 16 2 32 

2 Design Thinking 8 2 16 

Razem 24 - 48 

 
5.  Ścieżka techniczna dla młodzieży w wieku 13 - 16 lat : 
 

 Czas trwania edycji – 1 semestr  - 5 miesięcy.   

 Kształtowane kompetencje i umiejętności: wiedza techniczna przedmiotowa, ICT, innowacyjność, 
umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. 

 
 

LP Nazwa zajęć 
Liczba 

spotkań 
Liczba godzin na 

spotkaniu 
Razem godzin 

1 Matematyka 4 2 8 

2 Elektronika 4 2 8 

Razem 8 - 16 

 
 
6.  Ścieżka chemiczna  dla młodzieży w wieku 13 - 16 lat: 

 Czas trwania edycji – 1 semestr  - 5 miesięcy.   

 Kształtowane kompetencje i umiejętności: wiedza techniczna przedmiotowa, umiejętność 
rozumienia, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. 

 
 

LP Nazwa zajęć Liczba godzin na spotkaniu 

1 Cykl zajęć laboratoryjnych „Niecodzienna Chemia” dotyczących 
podstaw m.in: 

 Chemii organicznej i nieorganicznej, 
 Chemii organicznej w chemii gospodarczej, 
 Chemii w żywności, 
 Chemii w procesach technologicznych, 
 Chemii w medycynie i farmacji. 

3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

7 3 

8 3 

Razem 24 

 
 
 
7.  Ścieżka fizyczna dla młodzieży w wieku 13 - 16 lat: 
 

 Czas trwania edycji – 1 semestr  - 5 miesięcy.   

 Kształtowane kompetencje i umiejętności: wiedza techniczna przedmiotowa, umiejętność 
rozumienia, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. 
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LP Nazwa zajęć Liczba godzin na spotkaniu 

1 

Cykl zajęć laboratoryjnych oraz wykładów  dotyczących m.in: 
 akustyki, 
 mikroskopii optycznej, 
 wyznaczania gęstości ciał, 
 Kryształów biogenicznych. 

2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

Razem 16 

 
 
8.  Ścieżka robotyczna dla młodzieży w wieku 13 - 16 lat  
 

 Czas trwania edycji – 1 semestr  - 5 miesięcy.   

 Kształtowane kompetencje i umiejętności: wiedza techniczna przedmiotowa, ICT, innowacyjność, 
umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. 

 
 

LP Nazwa zajęć Liczba godzin na spotkaniu 

1 

Cykl zajęć z konstruowania i programowania robotów z 
elementami fizyki. 

2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

Razem 16 

 
 
9.  Ścieżka językowa dla młodzieży w wieku 13 - 16 lat: 
 

 Czas trwania edycji – 2 semestry  - 9 miesięcy: od 1 października do 30 czerwca. 

 Kształtowane kompetencje i umiejętności: umiejętność posługiwania się językami obcymi, 
rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, 
kreatywność. 

 Wymagana znajomość języka francuskiego przez dziecko na etapie rekrutacji do projektu - poziom 
A1 : 

 
 

LP Nazwa zajęć 
Liczba 

spotkań 
Liczba godzin na 

spotkaniu 
Razem godzin 

1 Zajęcia językowe – język francuski 16 2 32 

2 Design Thinking 8 2 16 

Razem 24 - 48 
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10. Ze względu na konieczność weryfikacji nabytych przez  Uczestników Projektu kompetencji  w trakcie jego 
realizacji, każdy/a uczestnik/uczestniczka Projektu, niezależnie od wybranej indywidualnej ścieżki 
edukacyjnej, zobowiązany będzie na początku i na końcu swojego uczestnictwa w Projekcie do wypełnienia 
krótkiego testu sprawdzającego poziom wiedzy przedmiotowej w zakresie omawianym na zajęciach.   
 
 

V. Harmonogramy realizacji zajęć dla rodziców dzieci najmłodszych 7-8 lat – wsparcie w ramach zadania 1 . 

 

§ 5 

1. W projekcie obligatoryjnie wsparciem zostaną objęci rodzice dzieci najmłodszych 7 – 8 lat, 
zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „Ścieżki Młodych Odkrywców na ścieżce 1. 

 Czas trwania edycji – 1 semestr  - 5 miesięcy.   

 Kształtowane kompetencje i umiejętności: kompetencje społeczne i wychowawcze rodziców  
w zakresie inspirowania dzieci  do poszerzania wiedzy, stymulowania zainteresowań i wspierania 
koncentracji 
 

LP Nazwa zajęć 
Liczba 

spotkań 
Liczba godzin na 

spotkaniu 
Razem godzin 

1 Zajęcia dla rodziców 2 1 2 

 
VI. Informacje dodatkowe 

 

§ 6 

1. Zajęcia w ramach Projektu: „Ścieżki Młodych Odkrywców” realizowane będą w soboty lub/i w dni 
powszednie, przy czym w dni powszednie w godzinach popołudniowych. Wszystkie przedsięwzięcia 
prowadzone będą zgodnie z harmonogramem w terminie i w miejscu wskazanym przez Biuro Projektu.  

2. Harmonogram oraz terminy zajęć będą wysyłane do rodziców/opiekunów prawnych  dzieci przez Biuro 
Projektu bezpośrednio na adres mailowy rodzica/opiekuna prawnego podany w Formularzu zgłoszeniowym 
do Projektu (Załącznik nr 1, Załącznik nr 1a) oraz będą umieszczane na stronie internetowej Projektu 
www.p.lodz.pl/pl/sciezki-mlodych-odkrywcow. 

3. Po zakończeniu wszystkich zajęć na ścieżce w danej  edycji  Uczestnik/Uczestniczka otrzyma pisemne 
potwierdzenie uczestnictwa w Projekcie „Ścieżki Młodych Odkrywców”. 

4. Po zakończeniu danej edycji dla każdego Uczestnika/Uczestniczki zostanie przygotowany  przez 
prowadzących zajęcia indywidualny raport kompetencyjny. Raport ten będzie przygotowany  na podstawie 
wyników testu wstępnego i końcowego  dla danej ścieżki oraz obserwacji Uczestnika/Uczestniczki podczas 
zajęć. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapoznania się z indywidualnym raportem kompetencyjnym 
swojego dziecka w Biurze Projektu.  

5. Udział we wszystkich zajęciach realizowanych w ramach Projektu jest bezpłatny. 
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 VII. Warunki uczestnictwa 

 

§ 7 
1. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może zostać dziecko, które w momencie rekrutacji jest w wieku 
zawierającym się w przedziale jednej z trzech grup wiekowych: 
 

 7 – 8 lat – ścieżka 1 

 9-12 lat – ścieżki: 2, 3, 4 

 13-16 lat – ścieżki: 5, 6 ,7 ,8 ,9.   
 
2. Dodatkowo obligatoryjnie wsparciem zostaną objęci rodzice dzieci najmłodszych 7 – 8 lat, którzy zostaną 
przyjęci do Projektu na ścieżkę 1. Rodzice objęci wsparciem również będą Uczestnikami Projektu. 
 
 
3. 10 % miejsc w Projekcie, ze względu wymagania  konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17, jest 
zarezerwowanych  dla uczniów szkół współpracujących z Projektodawcą w ramach Projektu „Ścieżki Młodych 
Odkrywców”. 
 
4.  Wiek dzieci starających się o przyjęcie do Projektu weryfikowany będzie na etapie rekrutacji na podstawie 
rocznika. W dniu przystąpienia do Projektu młodzież nie może przekroczyć 16 roku życia. 
 

Grupa wiekowa Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Dzieci 7 - 8 lat rocznik 2010 -2011 rocznik 2011 -2012 rocznik 2012 -2013 

Dzieci 9 – 12 lat rocznik 2006 -2009 rocznik 2007-2010 rocznik 2008 -2011 

Młodzież 13 -16 lat rocznik 2002 -2005 rocznik 2003-2006 rocznik 2004 -2007 

 
5.  Zadania w Projekcie adresowane są w równym stopniu do kobiet, jak i mężczyzn, osób sprawnych  
i niepełnosprawnych. Jedynie w przypadku Zadania 9 – ścieżka językowa dla młodzieży w wieku 13 - 16 lat, 
dodatkowym kryterium rekrutacyjnym jest podstawowy poziom znajomości języka francuskiego  (A1).  
W przypadku tej ścieżki  (młodzież w wieku 13 -16 lat) poziom języka  zostanie oceniony na podstawie 
wstępnego testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej w języku francuskim w III etapie rekrutacji. 
 
6. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu: „Ścieżki Młodych Odkrywców” zostaje osoba zakwalifikowana  
do jego udziału na podstawie procedury rekrutacyjnej (spełni wszystkie warunki dotyczące rekrutacji), która  
terminie wskazanym przez Biuro Projektu wypełni Formularz zgłoszeniowy oraz podpisze Umowę 
Uczestnictwa w Projekcie „Ścieżki Młodych Odkrywców”. 

 

 
VIII. Zasady rekrutacji 

 

§ 8 
1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty, przy czym 10 % miejsc w Projekcie jest zarezerwowanych 
dla uczniów szkół współpracujących z Projektodawcą w ramach Projektu „Ścieżki Młodych Odkrywców”. 
 

2. Nabór na kolejne edycje prowadzony jest w terminach ustalonych przez Kierownika Projektu i ogłaszany 
na stronie internetowej Projektu. 

3. Rekrutacja uczestników na ścieżkach 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8  jest  podzielona na dwa etapy: 
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I etap. Elektroniczne zapisy do projektu przez program do rekrutacji  - wypełnienie elektronicznego 
formularza zgłoszeniowego do projektu.  
 
Aby przejść etap rekrutacji elektronicznej należy wypełnić wszystkie pola wskazane w formularzu 
elektronicznym (imię i nazwisko dziecka, pesel dziecka, data urodzenia dziecka, nr szkoły, do której 
uczęszcza dziecko, telefon i adres e-mail do Rodziców/Opiekunów). Po wypełnieniu formularza należy  
niezwłocznie odczytać mail zwrotny, automatycznie wysłany na adres elektroniczny podany w 
wypełnianym formularzu. W mailu zwrotnym zostanie przesłany link, który należy kliknąć, dopiero 
wówczas etap rekrutacji  elektronicznej zostaje zakończony: dziecko jest zapisane na listę podstawową 
bądź rezerwową w przypadku braku miejsc. Prosimy zwrócić uwagę na poprawne wpisanie adresu e-mail.  
W przypadku, braku maila zwrotnego, należy ponownie wypełnić formularz i jeśli to możliwe podać inny 
adres e-mail. 
 

II etap. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do Projektu w Biurze Projektu. 

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci, które  w I etapie rekrutacji zostały zapisane na listę podstawową,  
w terminie dwóch dni od daty rekrutacji , na adres e-mail podany w formularzu elektronicznym otrzymają 
informację o terminie zgłoszenia się do Biura Projektu w celu wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego  
do Projektu. Uwaga! Formularz  papierowy należy wypełnić osobiście w Biurze Projektu w terminie 2 
tygodni od daty otrzymania wiadomości mailowej. Godziny Pracy Biura Projektu zostaną podane  
w informacji mailowej do Rodzica/Opiekuna prawnego oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej 
Projektu.   

W przypadku niezgłoszenia się do Biura Projektu we wskazanym terminie miejsce będzie zwalniane  
dla kolejnej osoby z listy rezerwowej (I etap rekrutacji). 

 
4. Rekrutacja uczestników na ścieżkach językowych 4 i 9  jest podzielona na trzy etapy. 
 
 

I etap. Elektroniczne zapisy do projektu przez program do rekrutacji  - wypełnienie elektronicznego 
formularza zgłoszeniowego do projektu.  
 
Aby przejść etap rekrutacji elektronicznej należy wypełnić wszystkie pola wskazane w formularzu 
elektronicznym (imię i nazwisko dziecka, pesel dziecka, data urodzenia dziecka, nr szkoły, do której 
uczęszcza dziecko, telefon i adres e-mail do Rodziców/Opiekunów). Po wypełnieniu formularza należy  
niezwłocznie odczytać mail zwrotny, automatycznie wysłany na adres elektroniczny podany w 
wypełnianym formularzu. W mailu zwrotnym zostanie przesłany link, który należy kliknąć, dopiero 
wówczas etap rekrutacji  elektronicznej zostaje zakończony: dziecko jest zapisane na listę podstawową 
bądź rezerwową w przypadku braku miejsc na liście podstawowej. Prosimy zwrócić uwagę na poprawne 
wpisanie adresu e-mail.  W przypadku, braku maila zwrotnego, należy ponownie wypełnić formularz i jeśli 
to możliwe podać inny adres e-mail. 
 
II etap. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do Projektu w Biurze Projektu. 
 
Wszyscy Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci starających się o przyjęcie do projektu na ścieżkach 
językowych: (4 - Ścieżka językowa dla dzieci w wieku 9 - 12 lat, 9 – Ścieżka językowa dla młodzieży w wieku 
13 -16 lat), które w I etapie rekrutacji zostali zapisani zarówno na listę podstawową, jak i rezerwową,  
w terminie dwóch dni od daty rekrutacji , na adres e-mail podany w formularzu elektronicznym otrzymają 
informację o terminie zgłoszenia się do Biura Projektu w celu wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego  
do Projektu. Uwaga! Formularz  papierowy należy wypełnić osobiście w Biurze Projektu w terminie 2 
tygodni od daty otrzymania wiadomości mailowej. Godziny Pracy Biura Projektu zostaną podane  
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w informacji mailowej do Rodzica/Opiekuna prawnego oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej 
Projektu.   

 
III etap. Weryfikacja poziomu językowego dziecka. 
 
Dane kontaktowe do wszystkich Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci starających się o przyjęcie  
do Projektu na ścieżkach językowych, którzy wypełnili Formularz zgłoszeniowy w Biurze Projektu,  
po zakończeniu II etapu rekrutacji, zostaną przekazane osobie odpowiedzialnej za merytoryczne 
przygotowanie i prowadzenie ścieżek językowych w Projekcie.  Osoba ta będzie kontaktować się  
z rodzicami w sprawie ustalenia terminu spotkania z dzieckiem. Spotkania z dziećmi w celu weryfikacji 
posiadanych przez dziecko umiejętności językowych planowane są w miesiącu wrześniu.  
W przypadku  ścieżki językowej dla dzieci w wieku 9 - 12 lat planowana jest rozmowa kwalifikacyjna.  
W przypadku ścieżki językowej dla młodzieży w wieku 13 – 16 lat planowany jest krótki test językowy 
sprawdzający podstawową znajomość języka francuskiego na poziomie A1 oraz rozmowa kwalifikacyjna. 
W jednej edycji do uczestnictwa w Projekcie na ścieżkach językowych, zakwalifikowane będzie po 15 osób 
na każdą ścieżkę językową, które uzyskają najlepsze wyniki w III etapie rekrutacji.  Informacja o wynikach 
rekrutacji zostanie przekazana drogą mailową na adres e-mail Rodzica/Opiekuna prawnego podany  
w Formularzu zgłoszeniowym do Projektu. 
 

5. Rekrutacja dla Rodziców/Opiekunów prawnych. 
 

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie odbywała się w tym samym czasie co rekrutacja  
na zajęcia dla dzieci.  Ponieważ wsparcie skierowane jest obligatoryjnie do Rodziców/Opiekunów 
prawnych dzieci z najmłodszej grupy wiekowej 7-8 lat, Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci, które   
w I etapie rekrutacji zostały zapisane na listę podstawową, na ścieżkę 1 i otrzymały informację mailową  
o terminie wypełnienia dokumentów, w Biurze Projektu otrzymają do wypełnienia dwa Formularze: 
Formularz zgłoszeniowy dziecka do Projektu (Załącznik nr 1) oraz Formularz zgłoszeniowy rodzica  
do projektu (Załącznik nr 1a).  

Uwaga! Formularz  papierowy należy wypełnić osobiście w Biurze Projektu w terminie 2 tygodni od daty 
otrzymania wiadomości mailowej. Godziny Pracy Biura Projektu zostaną podane w informacji mailowej  
do Rodzica/Opiekuna prawnego oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Projektu.   

W przypadku niezgłoszenia się do Biura Projektu we wskazanym terminie miejsce będzie zwalniane dla 
kolejnej osoby z listy rezerwowej (I etap rekrutacji). 

 
6. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w Projekcie, po spełnieniu wymagań określonych w § 7 
Regulaminu i zakończeniu I etapu rekrutacji (zapisy elektroniczne)  jest  wypełnienie i złożenie w Biurze 
Projektu Formularza Zgłoszeniowego. Formularz musi być kompletnie wypełniony, opatrzony datą  
i podpisany wraz z Oświadczeniami (Załącznik nr 1, Załącznik 1a).  
 
7. Formularze zgłoszeniowe, oświadczenia, zgody dotyczące udziału dzieci w zajęciach i wszystkie inne 
dokumenty związane z udziałem dziecka w Projekcie, we wszystkich grupach wiekowych podpisują 
Rodzice/Opiekunowie prawni. 
 
8. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia, opatrzone datą  
i własnoręcznym podpisem Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka. Zgłoszenia należy uzupełnić niebieskim 
tuszem. 
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9. O zakwalifikowaniu Kandydatów/Kandydatek będą decydowały następujące kryteria: 

a. Zapisanie się do Projektu w I etapie rekrutacji przy wykorzystaniu elektronicznego programu 
do rekrutacji; 

b.  Wypełnienie i złożenie w Biurze Projektu, w wymaganym terminie, poprawnych formalnie 
dokumentów wskazanych w § 8; 

c. Przynależność od grupy docelowej Projektu wskazanej w § 7, pkt 1 i 2; 

d. W przypadku ścieżek językowych 4 i 9 przystąpienie do III etapu rekrutacji – weryfikacja 
predyspozycji językowych (ścieżka 4) oraz weryfikacja poziomu języka francuskiego dziecka 
(ścieżka 9).  

10. W przypadku ścieżek językowych o zakwalifikowaniu Kandydata/Kandydatki do Projektu decyduje 
Komisja  Konkursowa weryfikująca predyspozycje językowe (ścieżka 4) oraz poziom znajomości języka 
(ścieżka 9). Przy czym przyjmuje się, że w przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych w III etapie 
rekrutacji w pierwszej kolejności do uczestnictwa w Projekcie na ścieżkach językowych kwalifikuje się osobę 
niepełnosprawną jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce, następnie kobietę, a w trzeciej kolejności brana 
pod uwagę będzie kolejność zgłoszenia (data wypełnienia Formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektu). 

11. O zakwalifikowaniu do Projektu Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani drogą elektroniczną  
e-mailową. 

12. Zakwalifikowani Kandydaci/Kandydatki do Projektu zobowiązani będą w ciągu 10 dni kalendarzowych  
od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do Projektu, do podpisania w Biurze Projektu Umowy 
Uczestnictwa zawierającej Deklarację Uczestnictwa w Projekcie, Oświadczenie dotyczącego przetwarzania 
danych osobowych, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku (Załącznik nr 2, 
Załącznik nr 2a). 

 
13. Dodatkowo Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do zawarcia z Projektodawcą odrębnej 
umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń  
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,  do utworów wytworzonych w ramach Projektu. 
 
14. Kandydaci/Kandydatki, którzy nie zostaną zakwalifikowani do Projektu ze względu na brak miejsc zostaną 
wpisani na listę rezerwową danej indywidualnej ścieżki edukacyjnej zgodne z kolejnością zapisów w I etapie 
rekrutacji.  
 
15. W razie zwolnienia się miejsc z listy podstawowej, Kandydaci/Kandydatki z listy rezerwowej zostaną 
poinformowani o możliwości przystąpienia  do Projektu, a w dalszej kolejności do wypełnienie Formularza 
zgłoszeniowego lub/i podpisania Umowy Uczestnictwa. 

16. Limity miejsc na poszczególnych indywidualnych ścieżkach edukacji ustalone są na podstawie wytycznych 
zawartych we Wniosku o dofinansowanie  Projektu. 

17. Przystąpienie Kandydata/Kandydatki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
niniejszego Regulaminu. 
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XI. Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu  
 

§ 9 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do: 

a. Udziału w Projekcie według indywidualnej ścieżki edukacji; 

b. Otrzymania pomocy/materiałów dydaktycznych do realizowanych przedsięwzięć; 

c. Otrzymania pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w Projekcie „Ścieżki Młodych 
Odkrywców” po zakończeniu edycji. 

§ 10 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 

a. Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. 

b. Przestrzegania postanowień Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie „Ścieżki Młodych 
Odkrywców”. 

c. Wypełniania pre-testów i pos-testów, które pozwolą na ocenę umiejętności i predyspozycji 
naturalnych oraz nabytych podczas zajęć realizowanych w ramach Projektu. 

d. Uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach wchodzących w skład indywidualnej ścieżki 
edukacyjnej i uzyskania wymaganej frekwencji na poziomie min. 80% godzin dydaktycznych 
przewidzianych w ramach danej ścieżki. 

e. Wypełniania wszystkich ankiet i dokumentów związanych z realizowanym Projektem, 
przygotowanych przez Projektodawcę, jak i Instytucję Pośredniczącą, zarówno w jego 
trakcie, jak i w po zakończeniu.  

f. W przypadku Rodzica/Opiekuna prawnego udostępnienia po zakończeniu Projektu,  
na wniosek Projektodawcy i w terminie przez niego wskazanym, informacji dotyczących 
swojego statusu na rynku pracy. 

g. Zachowywania się w sposób kulturalny i zgodny z normami społecznymi oraz przestrzegania 
zaleceń prowadzących zajęcia i kadry zarządzającej Projektem. 

h. Bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 
dalszy udział w indywidualnej ścieżce edukacyjnej. 

i. Bieżącego informowania o zmianie danych kontaktowych. 

§ 11 

1. W przypadku zaprzestania uczestnictwa w zadaniach Projektu z winy Uczestnika/Uczestniczki Projektu  
lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, 
Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych oraz 
zwrotu kosztów wszystkich przedsięwzięć z indywidualnej ścieżki edukacyjnej.  
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X. Postanowienia końcowe 
 

§ 12 

1. Kandydat/Kandydatka, w przypadku dziecka Rodzic/Opiekun Prawny, oświadcza, iż zapoznał/zapoznała się 
z Regulaminem oraz spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie określone w Regulaminie. 

2. Kandydat/Kandydatka, w przypadku dziecka Rodzic/Opiekun Prawny, jest świadomy odpowiedzialności,  
w tym odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego), za składanie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą, i oświadcza, że dane zawarte w złożonych dokumentach rekrutacyjnych/ zgłoszeniowych są 
zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

§13 

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku 
wprowadzenia zmian Biuro Projektu niezwłocznie zamieści stosowną informację wraz z aktualnym 
Regulaminem na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 
 

§14 

1. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu leży w kompetencji Opiekuna 
Projektu – Prorektora ds. nauki. 

§15 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie dokumenty programowe,  

a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Kodeksu 

cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

3. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 

 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


