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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 

 

 

§1  

Informacje o projekcie 

 

1. Regulamin określa proces rekrutacji i zasady uczestnictwa w projekcie „Programowanie ponad granicami  

– w poszukiwaniu wspólnego języka” (zwanego dalej Projektem). 

 

2. Realizacja Projektu odbywa się na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

3. Wykonawcą Projektu jest Stowarzyszenie Talent (KRS 0000245189, ul. Al. Zwycięstwa 96/98  

w Gdyni) w porozumieniu z Towarzystwem Krzewienia Kultury Polskiej w Łucku. 

 

4. Przedmiot projektu stanowi realizacja warsztatów programistycznych w Milówce (Beskid Żywiecki) w okresie 

16 – 26.07.2015 r. dla dwudziestu polskich oraz dwudziestu ukraińskich uczniów. 

 

5. W programie warsztatów uwzględniono zarówno zajęcia praktyczne na temat programowania, jak 

 i ciekawe wykłady, konkursy, zabawy integracyjne, górskie wycieczki oraz szkolenia z zakresu komunikacji 

 i rozwijania postawy tolerancji dla odmienności. 

 

6. Za rekrutację uczestników Projektu po stronie polskiej odpowiada Stowarzyszenie Talent w Gdyni, natomiast 

po stronie ukraińskiej - Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej w Łucku. 

 

 

7. Projekt jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Polski i Ukrainy. 

 

8. Udział w Projekcie jest w pełni finansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 oraz ze środków Stowarzyszenia Talent. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu do ośrodka w Milówce. 

 

9. Celem Projektu jest budowanie porozumienia pomiędzy młodzieżą polską i ukraińską, opartego na wspólnej 

pasji programowania oraz w duchu przełamywania barier kulturowych, językowych 

 i światopoglądowych. 
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§2  

Warunki uczestnictwa 

 

1. Decyzja o udziale w Projekcie odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego, motywacji kandydata 

oraz kryteriów zamieszczonych poniżej.  

 

2. O udział w projekcie edukacyjnym mogą ubiegać się uczniowie szkół gimnazjalnych 

 oraz ponadgimnazjalnych zainteresowani informatyką oraz posiadający podstawowy poziom umiejętności 

programowania oraz myślenia algorytmicznego. 

 

3. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 

dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia Talent: www.talent.edu.pl.  

 

4. Pierwszeństwo udziału w projekcie posiadają dzieci zamieszkujące tereny zagrożone wykluczeniem cyfrowym 

i edukacyjnym. 

 

 

5.  Projekt kierowany jest szczególnie do uczniów nieposiadających w swojej okolicy bezpłatnego dostępu do 

zasobów edukacyjnych, wiedzy eksperckiej oraz zajęć pozalekcyjnych z dziedziny programowania i cyfryzacji. 

 

6.  O udział w Projekcie mogą ubiegać się także dziewczęta, jako płeć stanowiąca mniejszość statystyczną  

 w zawodach związanych z programowaniem i cyfryzacją.  

 

7. Rekrutacja trwa do 06.07.2015r. 

 

8. Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Stowarzyszenia po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później niż do dnia  

08.07.2015r. 

 

9. Więcej informacji dotyczących szczegółów Projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 695 282 

488 lub pisząc pod adres mailowy: grzegorz.urgacz@talent.edu.pl . 
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