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Regulamin projektu edukacyjnego “Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i 

kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców” 

 

§1. Słownik pojęć użytych w regulaminie 

1. Projekt – projekt edukacyjny “Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury 

antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców” współfinansowany z Funduszy 

Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś Priorytetowa 

III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

2. Realizator – Uniwersytet Gdański z siedzibą przy ul. Jana Bażyńskiego 8 (Rektorat), 80-309 Gdańsk, 

www.ug.edu.pl, reprezentowany przez stosowne Władze, i występujący w Ich imieniu Kierownik Projektu 

wraz z Zespołem. 

3. Zespół Projektu – działający pod egidą Katedry Filologii Klasycznej Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Gdańskiego. Zespół Projektu tworzą pracownicy Katedry Filologii Klasycznej, 

reprezentowani przez Kierownika Projektu. 

4. Biuro Projektu – sekretariat Projektu zlokalizowany na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 

Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, pok. 4.30, tel.: (58) 523 22 38, tel. kom. (zalecany): 

792 902 308, strona: www.skarbiecwiedzy.ug.edu.pl; e-mail: skarbiercwiedzy@ug.edu.pl). 

5. Grupa A – nastolatki w przedziale wiekowym 11–15 lat uczestniczące w zajęciach konferencyjno–

warsztatowych. 

6. Grupa B – nastolatki w przedziale wiekowym 11–12 lat uczestniczące w kursie języka łacińskiego i 

kultury antycznej. 

7. Grupa C – rodzice nastolatków uczestniczących w Projekcie, w tym zwłaszcza nastolatków z Grupy B, 

uczestniczący w zajęciach wspomagających, prowadzonych przez psychologa. 

8. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 

00–695 Warszawa, strona: www.ncbr.gov.pl. 

9. Instytucja Współpracująca – Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska (ul. Wałowa 15, 80–858 

Gdańsk, tel. 58 301 22 51; http://www.bgpan.gda.pl/; e–mail: bgpan@bgpan.gda.pl).  

10. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana w ramach postępowania rekrutacyjnego do uczestniczenia 

w zajęciach przewidzianych w ramach Projektu. 

11. RODO – Rozporządzenie 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).  

 

https://skarbiecwiedzy.ug.edu.pl/
https://skarbiecwiedzy.ug.edu.pl/
http://www.skarbiecwiedzy.ug.edu.pl/
http://www.skarbiecwiedzy.ug.edu.pl/
mailto:skarbiercwiedzy@ug.edu.pl
mailto:skarbiercwiedzy@ug.edu.pl
http://www.bgpan.gda.pl/
http://www.bgpan.gda.pl/
mailto:bgpan@bgpan.gda.pl
mailto:bgpan@bgpan.gda.pl


                                                                                  

Projekt edukacyjny “Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków 

oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców” jest realizowany przez Katedrę Filologii Klasycznej Wydziału 

Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego 

 

Biuro Projektu, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk tel. (58) 523 22 38; kom. 792 902 308; 

https://skarbiecwiedzy.ug.edu.pl; e-mail: skarbiecwiedzy@ug.edu.pl 

Strona | 2 

§2. Postanowienia ogólne 

1. Cele i założenia Projektu  

a. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji językowych i społecznych wśród Uczestników 

Projektu – nastolatków w wieku 11–15 – lat poprzez opracowanie i zrealizowanie programu dotyczącego 

języka łacińskiego i kultury antycznej z uwzględnieniem recepcji tej kultury w czasach późniejszych 

w rozmaitych dziedzinach wiedzy (nauki ścisłe, przyrodnicze, humanistyczne i społeczne).  

b. Projekt ma za zadanie zintegrowanie Uczestników ze światem nauki. Zajęcia prowadzone w ramach 

Projektu mają zapoznać Uczestników ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego jako miejsca 

naukowego oglądu rzeczywistości.  

c. Istotnym celem Projektu jest stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju 

młodego pokolenia poprzez spotkania z ekspertami z różnych dziedzin nauki. Spotkania te będą 

kształtować u nastoletnich Uczestników Projektu potrzebę rozwoju, inspirować do twórczego myślenia 

i własnych poszukiwań w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych.  

2. Zarządzanie Projektem ze strony instytucji pośredniczących i realizujących 

a. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś Priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Instytucją Pośredniczącą, która czuwa nad 

prawidłową realizacją działań przewidzianych w ramach Projektu, jest Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju. Umowa na realizację Projektu z dnia 16 lipca 2018 roku, podpisana między Instytucją 

Pośredniczącą a Uniwersytetem Gdańskim, otrzymała numer POWR.03.01.00-00-U174/17-00 i pozostaje 

do wglądu w Biurze Projektu zlokalizowanym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. 

Podstawowe informacje na temat Projektu można również uzyskać na portalu internetowym Uniwersytetu 

Gdańskiego pod adresem: https://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/katedra_filologii_klasycznej, 

a w czasie trwania projektu (06.05.2019–25.09.2020) na stronie Projektu pod adresem: 

www.skarbiecwiedzy.ug.edu.pl; e-mail: skarbiecwiedzy@ug.edu.pl.  

b. Zgodnie z wymaganiami NCBiR w Projekcie uczestniczy Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska 

(ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk, tel. 58 301 22 51; http://www.bgpan.gda.pl/; e-mail: 

bgpan@bgpan.gda.pl) jako Instytucja Współpracująca.  

3. Struktura zarządzania Projektem ze strony Realizatora: Kierownik i Zespół Projektu 

a. Nad prawidłową realizacją zadań w Projekcie sprawuje nazdzór Kierownik Projektu. Do zadań 

Kierownika Projektu należy: prowadzenie prac administracyjnych, w tym także bieżący monitoring 

Projektu (razem z jednym z członków Zespołu Projektu); monitoring polegający na organizowaniu 

spotkań sprawozdawczych wykonawców Projektu z Zespołem Projektu i Instytucją Współpracującą, tj. 

PAN Biblioteką Gdańską, oraz bieżący monitoring zadowolenia Uczestników Projektu; dbanie o standardy 

minimum w zakresie polityki równościowej, w tym równości szans kobiet i mężczyzn, szans 

I niedyskryminacji dla wszystkich grup zagrożonych dyskryminacją. 
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b. Zespół Projektu tworzą pracownicy Katedry Filologii Klasycznej Wydziału Filologicznego UG, 

reprezentowani przez Kierownika Projektu. Zespół Projektu zajmuje się sprawami promocji i rekrutacji 

oraz przygotowaniem programu kształcenia, czuwaniem nad jego realizacją, prowadzeniem wybranych 

zajęć dydaktycznych, a wreszcie – ewaluacją osób uczestniczących w projekcie.  

4. Czas trwania Projektu 

a. Projekt będzie realizowany w okresie od 06 maja 2019 roku do 25 września 2020 roku.  

5. Grupy odbiorcze w Projekcie i ich liczebność 

a. Projekt skierowany jest do 3 Grup odbiorczych, w tym: 1) nastolatków w przedziale wiekowym 11–15 

lat (160 uczestników dwóch spotkań konferencyjno–warsztatowych na terenie kampusu uniwersyteckiego 

UG – Grupa A); 2) nastolatków w przedziale wiekowym 11–12 lat (20 uczestników kursu języka 

łacińskiego i kultury antycznej – Grupa B); 3) rodziców nastolatków, przy tym zakłada się, że będą 

to rodzice nastolatków Grupy B w liczbie co najmniej 20 osób – Grupa C.  

b. Realizator rezerwuje sobie prawo do zwiększenia podanych limitów ilościowych w poszczególnych 

Grupach. 

§3. Charakterystyka działań projektowych 

1. Zadanie realizowane w ramach Projektu polega na: 

a. opracowaniu programu i materiałów dydaktycznych w terminie 05 – 07. 2019; 

b. przeprowadzeniu zajęć z języka łacińskiego i kultury antycznej wraz z jej szeroko ujmowaną recepcją 

w terminie od 09.2019 do 06.2020 (zajęcia w oparciu o przygotowany program dla nastolatków (Grupa A, 

Grupa B); oraz na przeprowadzeniu zajęć wspomagających dla rodziców nastolatków (Grupa C); 

c. prowadzeniu ewaluacji Projektu w formie testu dla grup nastolatków (Grupa A, Grupa B), bezpośrednio 

przed i po zakończeniu kursu; a dla sprawdzenia trwałości uzyskanych efektów kształcenia – również 

zdalnie (na podstawie zestawu pytań) w trzy miesiące po zakończeniu kursu (Grupa A, Grupa B).  

d. zaangażowaniu do współpracy nad programem zajęć i w trakcie zajęć (Grupa A, Grupa B) Instytucji 

Współpracującej, czyli PAN Biblioteki Gdańskiej, która prowadzi m.in. działalność edukacyjną związaną 

z celem projektu, polegającą na upowszechnianiu wiedzy o kulturze antycznej i jej recepcji. 

 

§4 Postępowanie rekrutacyjne 

1. Terminy działań promocyjnych i dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym 

a. Główne działania promocyjne Projektu zaplanowano na miesiące 05–06.2019 r. W ich trakcie 

Realizator, za zgodą dyrekcji szkół, wyśle pocztą elektroniczną materiały promocyjne, informujące o celu 

i warunkach Projektu, w tym:  

- Regulamin Projektu;  

https://skarbiecwiedzy.ug.edu.pl/
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- Harmonogram wsparcia, który zawiera tematykę działań edukacyjnych przewidzianych 

w Projekcie, ilość godzin oraz miejsca odbywania się zajęć;  

- Formularz zgłoszeniowy, w tym Zakres danych osobowych Uczestnika powierzonych 

do przetwarzania; 

- dokumenty konieczne ze względu na wytyczne RODO, w tym Deklarację Uczestnika, 

Oświadczenie Uczestnika Projektu. 

2. Harmonogram rekrutacji 

a. Terminy szczegółowe zawiera Harmonogram wsparcia, zamieszczony na stronie internetowej Projektu 

https://skarbiecwiedzy.ug.edu.pl (na Stronie Głównej i w zakładce Rekrutacja). 

b. Realizator rezerwuje sobie prawo do nanoszenia zmian w Harmonogramie wsparcia. Uczestnicy 

Projektu będą informowani o wszystkich zmianach na bieżąco. 

3. Zapisy na zajęcia 

a. Grupa A 

1) Zapisy do Grupy A (nastolatki 11–15 lat) będą polegały na wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego 

i innych wymaganych dokumentów i dostarczeniu ich do Biura Projektu, drogą pocztową lub przez 

prawnego opiekuna czy nauczyciela ze szkoły, przed rozpoczęciem zajęć.  

2) Przy czym za wypełniony uznaje się taki formularz, który został podpisany również przez prawnego 

opiekuna nastolatka. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne również do pobrania na stronie internetowej 

https://skarbiecwiedzy.ug.edu.pl (w zakładce Rekrutacja). 

b. Grupa B 

1) W miesiącu 06.2019 roku przewidziane jest postępowanie rekrutacyjne obejmujące nastolatków z Grupy 

B (nastolatki 11–12 lat).  

2) Realizator przeprowadzi test pisemny dla kandydatów (zakres wiedzy przewidziany w programie 

szkolnym).  

3) O pozycji w rankingu decyduje liczba uzyskanych punktów (minimum 50 procent sumy możliwych 

do zdobycia punktów).  

4) W przypadku większej liczby osób niż 20, które spełniły kryterium 50 procent, Realizator zorganizuje 

drugi etap rekrutacji, w ramach którego przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zostaną 

poproszeni o wykonanie prezentacji z zakresu historii, mitologii, kultury antycznej na dowolnie wybrany 

przez siebie temat (zakres wiedzy przewidziany w programie szkolnym).  

5) O miejscu na liście rankingowej osób zakwalifikowanych na kurs języka łacińskiego i kultury antycznej 

(Grupa B) będzie decydować suma punktów z pierwszego etapu rekrutacji lub – ewentualnie – z pierwszego 

i drugiego etapu rekrutacji.  
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6) Osoby, które nie znalazły się w pierwszej dwudziestce osób zakwalifikowanych na kurs języka 

łacińskiego i kultury antycznej, automatycznie zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W razie 

zwolnienia miejsca przez zarekrutowanego Uczestnika Projektu kolejna osoba z listy rezerwowej uzyska 

możliwość uczestniczenia w kursie.  

c. Grupa C 

1) W ramach zapisów do Grupy B będzie prowadzony równolegle nabór do Grupy C (rodzice nastolatków 

z Grupy B). Realizator – zgodnie z założeniami Projektu – przyjmuje, że do Grupy C zarekrutuje 

co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna każdego Uczestnika Projektu z Grupy B. 

3. Rekrutacja uzupełniająca 

a. Ponieważ w interesie Realizatora leży zapewnienie wymaganej frekwencji podczas zajęć, w razie 

potrzeby przeprowadzona zostanie również rekrutacja uzupełniająca do wszystkich Grup (Grupa A, Grupa 

B, Grupa C) w pierwszych tygodniach września 2019 roku. Dopuszcza się w tej sytuacji uproszczenie zasad 

rekrutacyjnych, pozwalające na przyspieszeniu procesu rekrutacyjnego w celu zapewnienia stosownej 

frekwencji podczas zajęć.  

b. W razie większego zainteresowania ofertą edukacyjną Projektu Realizator rezerwuje sobie prawo 

do zwiększenia limitów przyjęć.  

4. Rezygnacja z zajęć 

a. W sytuacji, gdy Uczestnik Projektu zdecyduje się na rezygnację z udziału w zajęciach, konieczne jest 

wypełnienie Oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie, dostępnej na stronie projektu 

https://skarbiecwiedzy.ug.edu.pl w zakładce Rekrutacja.  

 

§5. Ewaluacja kompetencji Uczestników Projektu 

1. Realizując główne założenia Projektu, Realizator zobowiązany jest do zbadania poziomu kompetencji 

nastolatków z Grupy A i B przed i po zakończeniu zajęć.  

2. Przewidziana jest ewaluacja w formie testu.  

3. Dodatkowo – w trzy miesiące po zakończeniu kursu zostanie przeprowadzona ewaluacja na odległość 

(test zostanie umieszczony na stronie internetowej https://skarbiecwiedzy.ug.edu.pl (w zakładce 

Ewaluacja). Każdy Uczestnik Projektu (Grupa A, Grupa B) zobowiązany jest do wypełnienia tego testu 

ewaluacyjnego.  

§.6 Ochrona danych osobowych 

1. Na podstawie porozumienia z Instytucją Pośredniczącą Realizatorowi Projektu zostaje powierzone 

zadanie przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Pośredniczącej w ramach 

zbiorów: 
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a. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014–2020, Oś Priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe 

dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

b. Centralny system teleinformatyczny, zwany SL2014, wspierający realizację programów operacyjnych – 

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obszarem zbioru Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś Priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie aktów prawnych wymienionych 

w Umowie na Projekt, w par. 19, ust. 2, punkty 1) i 2) (wszystkie dokumenty do wglądu w Biurze Projektu).  

3. Realizator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych pozyskanych od Uczestników 

Projektu.  

4. Dane osobowe powierzone Realizatorowi przez Uczestników Projektu będą przetwarzane wyłącznie 

w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektu, a w szczególności w celu potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia Uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, 

kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno–promocyjnych w ramach Projektu 

w zakresie określonym w załączniku nr 5 do Umowy na Projekt oraz w Wytycznych w zakresie warunków 

gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014–2020.  

 

§.7 Zobowiązania Uczestników 

1. Uczestnik zobowiązuje się do:  

a. wypełnienia dokumentów przedstawionych przez Realizatora, w tym: Formularza zgłoszeniowego wraz 

z Zakresem danych osobowych Uczestnika powierzonych do przetwarzania; Deklaracji Uczestnika; 

Oświadczenia Uczestnika Projektu; 

b. punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych dla poszczególnych Grup (Grupy 

A, B oraz C); 

c. podpisania list obecności, wypełnienia ankiet związanych z realizacją kursu i monitoringiem jego 

późniejszych rezultatów; 

d. wykonania testów weryfikujących poziom uzyskanych kwalifikacji (testy ewaluacyjne); 

e. przestrzegania zasad współżycia społecznego, w tym także dbanie i nieniszczenie mienia Realizatora czy 

instytucji, które udostępniają Realizatorowi na czas Projektu własną infrastrukturę; 

f. przestrzegania zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz innych instrukcji podanych do wiadomości 

Uczestnikom Projektu przed i w trakcie trwania zajęć kursowych.  

2. W odniesieniu do Grupy B kurs uznaje się za ukończony, jeżeli Uczestnik wykaże się frekwencją 

na poziomie co najmniej 90 procent. 

https://skarbiecwiedzy.ug.edu.pl/
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3. Uczestnik winien usprawiedliwić wszystkie nieobecności, przedstawiając zwolnienie lekarskie lub 

innego rodzaju miarodajne uzasadnienie pisemne swojej nieobecności; w odniesieniu do Uczestników 

Projektu z Grupy B – usprawiedliwienie pisemne od opiekuna prawnego.  

4. W przypadku gdy Uczestnik Projektu (Grupa B i Grupa C) przekroczy limit 10 procent nieobecności, 

zostanie automatycznie skreślony z listy Uczestników Projektu.  

5. Kandydaci i Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wypełnienie i podpisanie Deklaracji Uczestnika, 

Oświadczenia Uczestnika Projektu oraz Zakresu danych osobowych Uczestnika powierzonych 

do przetwarzania jest nieobowiązkowe. Jednakże odmowa wypełniania i podpisania wymienionych wyżej 

dokumentów uniemożliwi proces raportowania informacji na temat Uczestników Projektu do Instytucji 

Pośredniczącej, a tym samym oznacza dla Uczestnika konieczność rezygnacji z udziału w Projekcie.  

 

§.8 Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane tym regulaminem rozstrzyga Realizator. 

2. Ostateczna, uznawana za wiążącą, interpretacja regulaminu należy do Realizatora. Realizator 

interpretuje regulamin w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.  

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.05.2019 i obowiązuje do końcowego rozliczenia 

Projektu przez Realizatora z Instytucją Pośredniczącą. 

4. Realizator zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu, o czym niezwłocznie 

poinformuje Uczestników Projektu za pomocą poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem strony 

internetowej Projektu https://skarbiecwiedzy.ug.edu.pl. 

5. Realizator zastrzega sobie możliwość skreślenia Uczestnika z listy Uczestników w przypadku naruszenia 

niniejszego Regulaminu. 
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