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Wyciąg z Regulaminu projektu edukacyjnego „Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs 

języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla 

ich rodziców” z opisem postępowania rekrutacyjnego 

 

§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/
http://www.skarbiecwiedzy.ug.edu.pl/
mailto:skarbiercwiedzy@ug.edu.pl
http://www.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 

[…] 

§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;  

- 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).  

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

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.  

[…] 
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