REGULAMIN STUDENCKIEJ SZKOŁY LETNIEJ W JĘZYKU WŁOSKIM
“Włosko-polskie projekty tłumaczeniowe”

§1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki organizacji, zasady i przebieg Szkoły Letniej
“Włosko-polskie projekty tłumaczeniowe”, dalej: “Szkoła Letnia”.
2. Organizatorem szkoły letniej jest Katedra Italianistyki Uniwersytetu
Warszawskiego, dalej “Organizator”.
3. Szkoła Letnia odbywać się będzie stacjonarnie w terminie: 4-8.07.2022 r. na
Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Dobrej 55 w
Warszawie.
4. Szkoła Letnia będzie realizowana w ciągu 5 dni szkoleniowych (30h
dydaktycznych, 6h dziennie), od 9:45 do 14:45.
5. Szkoła Letnia odbywać się będzie zgodnie z programem i planem zajęć
opublikowanym na stronie internetowej www.italianistyka.uw.edu.pl.

§2.
Zasady rekrutacji
1. Uczestnikiem szkoły letniej, dalej: “Uczestnik”, może być tylko i wyłącznie student
Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający status studenta
przez cały okres trwania Szkoły Letniej.
2. Uczestnik zgłasza chęć uczestnictwa w Szkole Letniej poprzez wypełnienie
elektronicznego
formularza
dostępnego
na
stronie
internetowej:
https://forms.gle/toZBNhL6UPfsj54U6
3. Warunkiem uczestnictwa w Szkole Letniej jest znajomość języka włoskiego na
poziomie co najmniej B1 ESOKJ oraz wypełnienie części opisowej formularza,
stanowiącej podstawę oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję
Kwalifikacyjną.
4. Rejestracja do szkoły letniej rozpocznie się 25.05.2022 r. i zakończy się
15.06.2022 r. (godz. 23:59).
5. O przyjęciu do Szkoły Letniej decyduje spełnienie przez Studenta warunków
uczestnictwa zawartych w pkt. 3 niniejszego paragrafu. O ostatecznym przyjęciu
do Szkoły Letniej decyduje Komisja Kwalifikacyjna. W przypadku większej liczby
kandydatów niż miejsc o przyjęciu decydować będzie kolejność prawidłowo
wysłanych zgłoszeń oraz motywacja ubiegających się o zakwalifikowanie do
Szkoły Letniej.
6. Maksymalna liczba uczestników Szkoły Letniej wynosi 20. Minimalna liczba
uczestników Szkoły Letniej wynosi 15 osób. W przypadku niezebrania się
minimalnej liczby uczestników Szkoła Letnia nie odbędzie się.
7. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w
terminie do 21.06.2022 r.

8. Osoby zakwalifikowane zobowiązane są wysłać organizatorom do dnia
24.06.2022 r. potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem wiadomości
mailowej. Brak kontaktu skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników Szkoły
Letniej i zakwalifikowanie uczestnika z Listy Rezerwowej.

§3.
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami
określonymi w klauzuli informacyjnej zawartej w formularzu rekrutacyjnym.
2. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach do zmiany terminów
(dziennych i godzinowych) dotyczących realizacji Szkoły Letniej, nie przekraczając
jednak ram jej trwania.
3. Organizator ma prawo do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów w wyniku
nieuzasadnionej rezygnacji Uczestnika Szkoły Letniej.
4. Organizator zapewnia:
a. zajęcia zgodne z programem i planem zajęć, opublikowanym na stronie
internetowej www.italianistyka.uw.edu.pl;
b. kadrę dydaktyczną posiadającą kompetencje merytoryczne do prowadzenia
zajęć przewidzianych programem Szkoły Letniej;
c. wydanie Uczestnikom dyplomu ukończenia Szkoły Letniej po spełnieniu przez
nich wszystkich wymagań przewidzianych w programie.
5. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.

§4.
Prawa i obowiązki uczestnika
1. Uczestnik ma prawo do:
a. bezpłatnego udziału w Szkole Letniej;
b. do 4 h (dydaktycznych) nieobecności w trakcie całego programu Szkoły
Letniej.
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
a. zapoznania

z

niniejszym

regulaminem.

Wysłanie

zgłoszenia

jest

równoznaczne z akceptacją jego warunków;
b. wysłania pisemnego potwierdzenia swojego uczestnictwa w Szkole Letniej
w terminie do 24.06.2022 r.;
c. czynnego uczestnictwa w zajęciach Szkoły Letniej zgodnie z programem i
planem
zajęć
opublikowanym
na
stronie
internetowej
www.italianistyka.uw.edu.pl;

d. punktualnego przybycia na zajęcia w godzinach wyznaczonych w planie
zajęć

opublikowanym

na

stronie

internetowej

www.italianistyka.uw.edu.pl;
e. obecności na zajęciach (możliwe są 4h dydaktyczne nieobecności);
f.

udziału w ankiecie przeprowadzonej na zakończenie Szkoły Letniej;

g. wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatorów wyłącznie na potrzeby organizacji Szkoły Letniej, a
także zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych.

§5.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji, tj. z dniem 25.05.2022
roku.

