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Regulamin udziału w wydarzeniach realizowanych w ramach 
Projektu „Stworzenie systemu wsparcia emocjonalnego dla 

studentów zagranicznych studiujących na Politechnice Gdańskiej”.  

 
 

 

§1  
Ogólne 

 
1. Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki udziału w wydarzeniach (dalej: 

Wydarzenia/Wydarzenie) organizowanych przez Dział Międzynarodowej Współpracy 

Akademickiej (dalej: DMWA) Politechniki Gdańskiej (dalej: PG) jako beneficjenta projektu 

Welcome to Poland 2021 nr BPI/WTP/2021/1/00100/U/00001: ”Stworzenie systemu 

wsparcia emocjonalnego dla studentów zagranicznych studiujących na Politechnice 

Gdańskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pt. ”Podniesienie kompetencji 

kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to 

Poland”, realizowanego w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie 

projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18 (dalej: Projekt).  

2. Poprzez Wydarzenia, o których mowa powyżej rozumie się: 

a) zajęcia jogi dla studentów i pracowników, 

b) zajęcia mindfulness dla studentów i pracowników, 

c) warsztaty z różnicy kulturowych dla studentów zagranicznych, 

d) warsztaty z różnic kulturowych dla pracowników akademickich, 

e) warsztaty z mediacji rówieśniczej dla studentów z Polski, 

f) warsztaty z mediacji dla pracowników administracyjnych, 

g) konsultacje psychologiczne dla studentów zagranicznych.  

3. Celem Wydarzeń realizowanych Projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni  

w obszarze obsługi studentów zagranicznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu 

wsparcia emocjonalnego. 

 

§2 
Organizacja Wydarzeń 

 
1. Wydarzenia w ramach Projektu będą odbywać się od października 2022 roku do kwietnia 2023 

roku. Szczegółowy harmonogram zajęć można znaleźć na stronie: 
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https://pg.edu.pl/international/umiedzynarodowienie/projekty/wtp/hej.  

2. Wydarzenia w ramach Projektu będą odbywać się na terenie kampusu PG, w tym: w budynku nr 

11 przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku oraz w sali sportowej przy ul. Sobieskiego 18  

w Gdańsku. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca organizacji poszczególnych Wydarzeń 

w ramach Projektu można znaleźć na stronie: 

https://pg.edu.pl/international/umiedzynarodowienie/projekty/wtp/hej.  

3. DMWA zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i terminów Wydarzeń, o czym uczestnicy 

zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.  

 

§3 
Zasady równości szans 

 
Wydarzenia w ramach Projektu zostaną zrealizowane z poszanowaniem zasad równości szans 

kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez następujące działania: 

a) przeprowadzenie procesu rekrutacji w sposób niedyskryminujący, jawny i zgodny z polityką 

równościową, w tym umieszczenie w formularzu rejestracyjnym miejsca, w którym uczestnicy 

będą mogli wpisywać swoje szczególne potrzebne dot. organizacji Wydarzeń (w tym potrzeby 

związane z dostępnością architektoniczną miejsca organizacji Wydarzeń, koniecznością 

zapewniania tłumacza Języka Polskiego Migowego itp.),  

b) zapewnienie równego dostępu dla wszystkich zainteresowanych kwalifikujących się do udziału 

w Wydarzeniach,  

c) przestrzeganie zasady równości szans przez personel realizujący Wydarzenia, 

d) kładzenie nacisku na stosowanie równościowego języka w publikacjach internetowych czy 

materiałach drukowanych na temat Projektu i Wydarzeń. 

 

§4 
Rekrutacja na Wydarzenia 

 
1. Informacja o rozpoczęciu zapisów na Wydarzenia będzie umieszczona m.in. na stronie 

internetowej DMWA (w dziale „Aktualności”), na stronie głównej PG (w dziale „Aktualności”), na 

Facebooku DMWA, na Facebooku PG oraz w Biuletynie PG. DMWA zastrzega sobie możliwość 

publikacji informacji o zapisach na poszczególne Wydarzenia na różnych platformach i kanałach 

w zależności od grupy docelowej danego Wydarzenia.   

2. Terminy zapisów na Wydarzenia będą opublikowane na stronie: 

https://pg.edu.pl/international/umiedzynarodowienie/projekty/wtp/hej.  

https://pg.edu.pl/international/umiedzynarodowienie/projekty/wtp/hej
https://pg.edu.pl/international/umiedzynarodowienie/projekty/wtp/hej
https://pg.edu.pl/international/umiedzynarodowienie/projekty/wtp/hej
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3. Zapisy na Wydarzenia będą prowadzone poprzez formularze online dostępne na stronie 

https://pg.edu.pl/international/umiedzynarodowienie/projekty/wtp/hej.  

4. Pracownik/student zainteresowany udziałem w Wydarzeniu, ale mający np. ograniczony dostęp 

do Internetu będzie mógł uzupełnić formularz w wersji papierowej w siedzibie DMWA – po 

uprzednim, zgłoszeniu takiej chęci DMWA pod numerem telefonu 58 348 65 77 lub 58 347 27 

37.  

5. Uzupełnienie i wysłanie formularza w formie online lub papierowej oznacza, że 

student/pracownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego zapisy. 

6. Pracownik/student może zapisać się na więcej niż jedno Wydarzenie, przy czym w pierwszej 

kolejności będą przyjmowani pracownicy/studenci, którzy zapisali się i zostali zakwalifikowani 

tylko na jedno Wydarzenie (zgodnie z kolejnością zapisów).  

7. Pracownicy/studenci, którzy zakwalifikują się do udziału w Wydarzeniach, zostaną 

poinformowani o tym drogą mailową nie później niż pięć dni przed datą pierwszego spotkania  

w ramach danego Wydarzenia.  

8. Liczba miejsc na Wydarzenia jest ograniczona.  

9. W przypadku większej liczby chętnych na Wydarzenia niż zaplanowana liczba miejsc, DMWA 

stworzy listę rezerwową lub/i zwiększy pule dostępnych miejsc na Wydarzenia.  

10. W przypadku mniejszej liczby chętnych na Wydarzenia, DMWA zastrzega sobie możliwość 

przedłużenia rekrutacji na Wydarzenia. Informacja o przedłużeniu rekrutacji zostanie 

opublikowana na stronie: https://pg.edu.pl/international/umiedzynarodowienie/projekty/wtp/hej.  

 
 

§5 
Prawa i obowiązki uczestników 

 
1. Uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach w ramach Wydarzeń, 

zgodnie z harmonogramem.  

2. W przypadku, gdyby uczestnik musiał zrezygnować z udziału w pojedynczych spotkań w ramach 

Wydarzenia lub z udziału z całego Wydarzenia, jest zobowiązany poinformować o tym mailowo 

DMWA na adres international@pg.edu.pl z przynajmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.  

3. Uczestnicy Wydarzeń są zobowiązani do wypełnienia i podpisania przed rozpoczęciem 

Wydarzenia następujących dokumentów: 

a) deklaracji przystąpienia do udziału w Projekcie, 

b) formularza danych osobowych uczestnika, 

c) oświadczenia RODO PO WER, 

d) oświadczenia RODO NAWA.  

https://pg.edu.pl/international/umiedzynarodowienie/projekty/wtp/hej
https://pg.edu.pl/international/umiedzynarodowienie/projekty/wtp/hej
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4. Uczestnicy Wydarzenia mogą podpisać dokument „dodatkowa zgodę uczestnika”. Podpisanie 

tego dokumentu nie jest obowiązkowe.  

5. Obowiązek podpisania dokumentów, o których mowa w art. 3 oraz możliwość podpisania 

dokumentu, o którym mowa w art. 4 powyżej, dotyczą jedynie uczestników, którzy są 

pracownikami administracyjnymi lub akademickimi PG i nie dotyczy studentów PG. 

6. Niedostarczenie przez uczestnika wszystkich dokumentów, o których mowa w art. 3 powyżej jest 

jednoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy uczestników Wydarzenia  

i niedopuszczeniem uczestnika do udziału w Wydarzeniach.    

7. Dokumenty, o których mowa w art. 3 i 4 niniejszego paragrafu można znaleźć na stronie 

https://pg.edu.pl/international/umiedzynarodowienie/projekty/wtp/hej i zapoznać się z nimi przed 

zapisaniem się na Wydarzenie.  

8. DMWA będzie na bieżąco informował uczestników poszczególnych Wydarzeń, kiedy i w jaki 

sposób mają dostarczyć DMWA uzupełnione i podpisane dokumenty, o których mowa w art. 3 

niniejszego paragrafu.  

9. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do podpisywania list obecności na każdym ze spotkań  

w ramach danego Wydarzenia.  

10. W zależności od charakteru Wydarzenia, uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego 

przygotowania się do Wydarzeń. O tym, w jaki sposób uczestnik ma przygotować się do zajęć 

(np. w jakim stroju może wziąć udział w zajęciach jogi lub mindfulness) DMWA będzie 

informować uczestników mailowo na kilka dni przed danym Wydarzeniem. 

11. Każdy uczestnik jest zobowiązany do:  

a) uzupełnienia ankiety ewaluacyjnej on-line Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

(NAWA),  

b) uzupełnienia ankiety oceny jakościowej Wydarzenia po zakończeniu Wydarzenia.  

12. Linki do obu ankiet, o których mowa powyżej zostaną przesłane uczestnikom Wydarzeń po 

zakończeniu Wydarzeń.  

c) Każdy uczestnik po zakończeniu Wydarzenia, otrzyma osobiście lub drogą poczty wewnętrznej 

PG certyfikat, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest min. 75% frekwencja na Wydarzeniu. Certyfikaty zostaną 

wręczone lub wysłane w ciągu 21 dni od dnia zakończenia Wydarzenia.  

 

§6 
Prawa i obowiązki Organizatora 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

https://pg.edu.pl/international/umiedzynarodowienie/projekty/wtp/hej
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a) żądania od uczestników Wydarzeń złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń związanych 

z udziałem w Wydarzeniu i Projekcie, 

b) zmiany terminu i daty Wydarzenia, 

c) dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizator jest zobligowany do: 

a) zapewnienia kadry merytorycznej posiadającej kwalifikacje w zakresie prowadzonych w ramach 

Projektu Wydarzeń, 

b) zapewnienie zaplecza technicznego i lokalowego do przeprowadzenia Wydarzeń,  

c) przestrzegania w procesie rekrutacji zasady równości szans, 

d) zapewnienia wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami.  

 

§7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika DMWA 

oraz obowiązujące zasady Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Kodeks 

Cywilny. 

2. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące Wydarzeń organizowanych w ramach Projektu należy 

wysyłać na adres mailowy international@pg.edu.pl.  

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i są publikowane na 

stronie internetowej DMWA. 

4. Wszyscy uczestnicy Wydarzeń są zobowiązani zaakceptować Regulamin i przestrzegać jego 

zapisów. 

 

 

Załączniki do Regulaminu - wzory dokumentów dla uczestnika Szkolenia:  

 

Załącznik nr 1: Formularz danych osobowych uczestnika 

Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna WTP 

Załącznik nr 3: RODO PO WER Oświadczenie uczestnika projektu  

Załącznik nr 4: RODO NAWA Oświadczenie uczestnika projektu 

Załącznik nr 5: Wzór certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu 

 

 

 

 


