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REGULAMIN UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU 

pn.: „Francuska Akademia Młodego Inżyniera” (FAMI) 

 

organizowanego i realizowanego przez Centrum Współpracy Międzynarodowej 

Politechniki Łódzkiej przy współpracy z Ambasadą Francji  

oraz z Agencją Uniwersytecką ds. Frankofonii 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Francuska Akademia Młodego Inżyniera (zwana dalej FAMI) to Projekt promujący język 

francuski i kulturę francuską poprzez zajęcia inspirujące do twórczego myślenia oraz rozwijania 

pasji.  

2. Organizatorem projektu FAMI jest Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki 

Łódzkiej (zwane w dalej CWM PŁ). 

3. Projekt współfinansowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce oraz Agencję Uniwersytecką 

ds. Frankofonii. 

4. Projekt realizowany będzie na terenie Politechniki Łódzkiej, w budynku Centrum Współpracy 

Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej przy ul. Żwirki 36, budynek nr A16. 

5. Adres strony internetowej Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera: www.fami.p.lodz.pl 

6. Czwarta edycja FAMI realizowana będzie w okresie od 01.10.2020 r. do 30.06.2021 r. 

7. Celem projektu jest zwiększenie liczby kandydatów na studia w języku francuskim,  

w ramach studiów I stopnia, na kierunku Gestion & Technologie prowadzonych  

w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, a tym samym zwiększenie 

liczby kandydatów na umowy o podwójnych dyplomach w uczelniach francuskich. 

8. Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat (uczniowie siódmych  

i ósmych klas szkół podstawowych oraz liceów). 

9. Do projektu zapraszane są szkoły z Łodzi oraz z regionu łódzkiego, w których prowadzone  

są zajęcia z języka francuskiego. 
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10. Dwa miejsca we Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera zagwarantowane są dla uczniów szkół, 

w których nie prowadzi się nauczania języka francuskiego. Warunkiem udziału  

w rekrutacji, jest jednak znajomość języka francuskiego na poziomie minimum A1 oraz 

zainteresowanie kulturą frankofońską. Prawo wyboru uczestnictwa tych osób jest zagwarantowane 

Konsulowi Honorowemu Francji w Łodzi. 

11. Maksymalna liczba uczestników Projektu to 30 osób. 

12. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. 

 

§2 

Zasady rekrutacji/uczestnictwa 

1. Rekrutacja  do projektu FAMI odbywa się w III etapach. 

2. Pierwszy etap rekrutacji do projektu FAMI dokonywany jest na poziomie Centrum Współpracy 

Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej i polega na wyborze szkół z Łodzi oraz regionu łódzkiego, 

wg. jednego z następujących kryteriów: 

a) nauczanie języka francuskiego, jako języka obcego;  

b) prowadzenie zajęć w języku francuskim jako języku wykładowym; 

c) zaangażowanie w propagowanie kultury francuskiej i języka francuskiego wśród młodzieży, 

poprzez udział szkoły w konkursach i wydarzeniach związanych z językiem francuskim 

organizowanych na terenie województwa. 

3. Szkoły zgłaszają swój udział w Projekcie FAMI poprzez wypełnienie „Deklaracji zgłoszenia 

szkoły do projektu”. 

4. Drugi etap rekrutacji odbywa się w szkołach.  

5. W każdej szkole, która została wytypowana do wzięcia udziału w Projekcie w ramach pierwszego 

etapu rekrutacji, wybierani są koordynatorzy, którzy dokonują wyboru do trzech uczniów w swojej 

szkole wg następujących kryteriów: 

a) prezentowany poziom językowy - język francuski minimum od poziomu A1;  

b) zaangażowanie ucznia; 

c) kreatywność; 

d) motywacja ucznia do rozwijania swoich umiejętności językowych; 

e) otwartość na wyzwania. 

6. Trzeci etap rekrutacji odbywa się w Centrum Współpracy Międzynarodowej według następujących 

zasad: 

a) kandydaci wyłonieni w szkołach w trakcie II etapu, przygotowują:  list motywacyjny, w którym 

przedstawią swoją osobę, uzasadniając jednocześnie chęć udziału w projekcie;  
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b) oprócz listu motywacyjnego, wybrani przez szkoły uczniowie przygotują w formie plakatu,  

w dowolnej technice (format B1) pn. „Przedstaw najciekawsze wg Ciebie osiągnięcie 

Francuzów w dowolnej dziedzinie”; 

c) list motywacyjny oraz plakaty będą oceniane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną odrębnym 

dokumentem przez Dyrektora CWM PŁ;  

d) każdy z kandydatów może otrzymać maksymalnie 100 punktów, w tym max 50 punktów za list 

motywacyjny oraz max. 50 punktów za plakat; 

e) z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół.  

7. Wraz z listem motywacyjnym oraz plakatem, o których mowa w ust. 6 pkt. a) i b), każdy 

kandydat zobowiązany jest złożyć w pok. 210 w budynku CWM PŁ Oświadczenie dot. 

przetwarzania danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Projekcie, stanowiące załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu, podpisane wcześniej przez rodzica/ opiekuna prawnego oraz 

upoważnienie do wykorzystania plakatu wskazanego w ust. 6 pkt. b) stanowiące załącznik nr 4 

do niniejszego Regulaminu, podpisane wcześniej przez rodzica/ opiekuna prawnego. Złożenie 

w/w upoważnienia jest równoznaczne z zawarciem umowy licencyjnej przez kandydata z CWM 

PŁ zgodnej z treścią załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

8. W trakcie trzeciego etapu rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna wybiera 30 uczestników Projektu,  

a następnie dzieli uczestników na grupy uwzględniając ich wiek oraz poziom języka 

francuskiego, a także fakt, że każda ze szkół partnerskich uczestniczących w projekcie musi mieć 

minimum 1 przedstawiciela, który ze wszystkich kandydatów zgłoszonych przez daną szkołę 

uzyskał największą liczbę punktów po trzecim etapie rekrutacji.  

7. Potwierdzeniem uczestnictwa w FAMI będzie poinformowanie każdego uczestnika  drogą mailową 

lub telefoniczną.  

8. Osoby, które będą spełniały warunki formalne uczestnictwa w Projekcie, a nie zostaną 

zakwalifikowane do uczestnictwa w nim ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wpisane zostaną 

na listę rezerwową. 

9. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §3 ust. 3, zwalniane miejsce będzie 

udostępnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.  

 

§3 

Obowiązki i uprawnienia studentów FAMI 

1. Osoba zakwalifikowana do Projektu nabywa status studenta FAMI. 

2. Student FAMI ma obowiązek złożenia na pierwszych zajęciach dokumentów warunkujących 

uczestnictwo w Projekcie w formie pisemnej, tj.: 
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a) oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział w Projekcie 

(Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu); 

b) oświadczenia o wyrażeniu zgody na upowszechnienie wizerunku na potrzeby Projektu 

(Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu);  

c)  podpisany niniejszy Regulamin. 

3. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 jest równoznaczne z rezygnacją studenta FAMI 

we wzięciu udziału w Projekcie. 

4. Każdy student FAMI udzieli Organizatorowi licencji do wszelkich utworów, które powstaną  

w wyniku uczestnictwa w IV edycji FAMI.  

5. Organizator przedłoży studentowi FAMI do podpisania umowę licencyjną, stanowiącą  Załącznik 

nr 5 do niniejszego Regulaminu. Niepodpisanie umowy licencyjnej jest równoznaczne  

z rezygnacją studenta FAMI we wzięciu udziału w Projekcie. 

6. Każdy student FAMI otrzymuje indeks, pakiet startowy, a na zakończenie Projektu dyplom. 

7. Student FAMI zobowiązany jest do posiadania indeksu podczas każdego spotkania.  

8. Każdy semestr zalicza się na podstawie wpisów do indeksu oraz listy obecności, które potwierdzają 

udział studenta na zajęciach. Wpisem do indeksu (potwierdzającym obecność) jest pieczęć FAMI 

wstawiona na zakończenie każdego ze spotkań oraz podpisy osób prowadzących zajęcia. 

9. Obecność na zajęciach FAMI jest obowiązkowa.  

10. W związku z wprowadzeniem w Politechnice Łódzkiej szczególnych rozwiązań 

mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2, 

uczestnicy IV edycji FAMI zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących  

na terenie budynku CWM PŁ oraz poleceń prowadzącego zajęcia w tym zakresie,  

do odwołania.  

11. Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego studenta FAMI powinien towarzyszyć mu w drodze               

na spotkania FAMI, bądź zapewnić mu opiekę innej osoby dorosłej. 

12. Podczas trwania zajęć rodzice i opiekunowie studentów FAMI nie powinni opuszczać terenu, gdzie 

odbywają się zajęcia, ponadto zobowiązani są do przestrzegania w czasie pandemii zasad 

obowiązujących na terenie budynku CWM PŁ, o których mowa w pkt 10.   

13. Organizatorzy Projektu nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem na zajęcia. 

14. Każdy student FAMI zobowiązany jest do: 

a) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna 

prawnego  – w przypadku każdej nieobecności na zajęciach, przy czym dopuszcza się 

maksymalnie 2 usprawiedliwione nieobecności w każdym semestrze; 

b) przybycia na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem; 
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c) zapoznania się z programem zajęć dostępnym na stronie internetowej FAMI wskazanej  

w §1 ust. 5 oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych zamieszczanych  

na stronie Facebook projektu FAMI pod adresem: https://www.facebook.com/FAMI.IFE. 

§4 

Organizacja spotkań 

1. Zajęcia FAMI odbywają się w systemie semestralnym. 

2. Każdy semestr to cykl 7 spotkań, które będą odbywały się w soboty. 

3. Każde spotkanie w I semestrze składa się z jednych zajęć z języka francuskiego oraz jednych 

warsztatów tematycznych, zorganizowanych następująco: 

a) cykl 7 zajęć z języka francuskiego (czas trwania zajęć - 90 minut); 

b) cykl 7 warsztatów tematycznych (czas trwania zajęć - 90 minut). 

4. Każde spotkanie w II semestrze składa się z jednych zajęć z języka francuskiego oraz  z  jednych 

zajęć projektowych Design Thinking, zaplanowanych następująco: 

a) cykl 7 zajęć z języka francuskiego (czas trwania zajęć - 90 minut); 

b) pracę nad projektem grupowym Design Thinking – 7 zajęć projektowych (czas trwania zajęć -

90 minut); 

c) uroczyste zakończenie IV edycji FAMI wraz z prezentacją projektów Design Thinking. 

5. Zajęcia z języka francuskiego prowadzone będą przez lektora języka francuskiego narodowości 

francuskiej, natomiast warsztaty tematyczne oraz zajęcia projektowe Design Thinking przez 

przedstawicieli kół studenckich, nauczycieli  akademickich oraz przedstawicieli firm francuskich. 

6. Na zajęciach i warsztatach FAMI, oprócz osób prowadzących i uczestników projektu, obecni będą 

również studenci Centrum Kształcenia Międzynarodowego, w tym również studenci uczestniczący 

w  programie Erasmus+ . 

7. Materiały pomocnicze, tj. flamastry, papier flipchartowy oraz inne materiały niezbędne  

do prowadzenia zajęć i warsztatów zapewnia CWM PŁ. 

8. Ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć i w trosce o komfort wszystkich uczestników,  

na zajęciach FAMI obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych  

oraz wszelkich innych urządzeń mobilnych.  

9. W związku z sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego i w przypadku wprowadzenia  

w Politechnice Łódzkiej rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, które mogłyby mieć wpływ na sposób prowadzenia zajęć 

określony w niemniejszym Regulaminie, CWM PŁ zastrzega sobie prawo  

do zmian w tym zakresie, o czym uczestnicy informowani będą na bieżąco, telefonicznie lub 

mailowo. 
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§5 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, pod warunkiem,  

że rezygnacja zostanie wniesiona pisemnie do Biura Projektu FAMI mieszczącego się w pokoju  

nr 210 w budynku Centrum Współpracy Międzynarodowej na ul. Żwirki 36 w Łodzi. Rezygnacja  

z udziału w Projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym  

lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia z podaniem przyczyny 

rezygnacji. 

2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu z listy osób biorących 

w nim udział w przypadku: 

a) naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu; 

b) nieusprawiedliwionych nieobecności. 

3. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć lub usunięcia z Projektu, jego miejsce będzie 

proponowane kolejnej osobie z listy rezerwowej. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Dyrektora Centrum 

Współpracy Międzynarodowej. 

3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

projektu www.ife.p.lodz.pl/pl/fami 

5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią: 

a) Załącznik nr 1, Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby 

Projektu; 

b) Załącznik nr 2, Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział 

Projekcie; 

c) Załącznik nr 3, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upowszechnienie wizerunku na potrzeby 

Projektu; 

d)  Załącznik nr 4, Upoważnienie do korzystania z utworu - licencja; 

e) Załącznik nr 5, Umowa licencyjna. 
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6. O wszelkich zmianach uczestnicy spotkań informowani będą za pośrednictwem strony Facebook 

projektu FAMI, o której mowa w § 3 ust. 14 lit. c).  

 

 

 

 

 

……………………………………….                   …………………………………………. 

       data, imię i nazwisko           czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

Łódź, dnia, …………..2020 r.            Zatwierdzam   

               

 

 

………………………………… 

dr inż. Dorota Piotrowska 

Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej 
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu uczestnictwa w IV edycji projektu 

pn.: „Francuska Akademia Młodego Inżyniera” (FAMI) 
 

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 

W związku z przeprowadzeniem rekrutacji oraz ewentualnym zakwalifikowaniem mojego 
dziecka/podopiecznego…………………………………..……………………(Imię i nazwisko)  

do Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera (FAMI), przyjmuję do widomości, że: 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach FAMI jest Politechnika 

Łódzka z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 116. 
2. Administrator wyznaczył inspektora danych ochrony osobowych, kontakt mailowy 

rbi@adm.p.lodz.pl, tel. 42 631 20 39. 
3. Dane mojego dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz 

przeprowadzenia IV edycji FAMI  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. A) RODO. 
4. Dane zgromadzone w ramach FAMI będą przechowywane przez okres niezbędny  

do zrealizowania celu przetwarzania, tj. na czas niezbędny do zweryfikowania czy 
uczestnicy Projektu FAMI zostali uczestnikami studiów w ramach Politechniki Łódzkiej 
prowadzonych w języku francuskim. 

5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych mojego 
dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych,  a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu za zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

6. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: 00-193 Warszawa,  
ul. Stawki 2, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka/podopiecznego, narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie. 

7. Podanie przeze mnie danych mojego dziecka/podopiecznego jest zależne wyłącznie  
od mojej zgody, ale ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości nawiązania  
ze mną kontaktu i przekazania istotnych informacji. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz decyzje 
podejmowane wobec danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie zostanie zastosowane wobec nich profilowanie. 

 
Jednocześnie wyrażam zgodę na poinformowanie o wyniku rekrutacji do IV edycji FAMI 
koordynatora, który wytypował w II etapie rekrutacji moje dziecko/ podopiecznego do 
wzięcia udziału w Projekcie.  
 
………………………………….      ………………………………………… 

Miejscowość i data         Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2  
do Regulaminu uczestnictwa w IV edycji projektu 

pn.: „Francuska Akademia Młodego Inżyniera” (FAMI) 
 
 

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział Projekcie  
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego 
……..…………………………………….. (Imię i nazwisko), we wszystkich zajęciach 
zaplanowanych w ramach Projektu Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera (FAMI), 
organizowanego i realizowanego przez Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki 
Łódzkiej przy współpracy z Ambasadą Francji oraz Agencją Uniwersytecką ds. Frankofonii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….      ……………………………………… 

Miejscowość i data         Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3 
do Regulaminu uczestnictwa w IV edycji projektu 

pn.: „Francuska Akademia Młodego Inżyniera” (FAMI) 
 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upowszechnienie wizerunku 
 

 

 
………………..…………..……………………….…. 
(Imię i nazwisko Uczestnika Uczestniczki Projektu FAMI) 

 
Jako Rodzic/ Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki Projektu oświadczam, że: 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 800 ze zm.), w związku z przystąpieniem mojego 
dziecka do Projektu FAMI, organizowanego i realizowanego  przez Centrum Współpracy  
Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej przy współpracy z Ambasadą Francji oraz  
z Agencją Uniwersytecką ds. Frankofonii, wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne  
i bezterminowe utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/ podopiecznego 
utrwalonego na zdjęciach i nagraniach wykonanych w ramach działań promocyjnych  
i archiwizacyjnych do Projektu FAMI, na stronie internetowej Projektu, podmiotów 
współpracujących po stronie Projektu, a także na  portalach społecznościowych,  
w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych  mediów/kanałów dystrybucji 
informacji o Projekcie FAMI bez konieczności każdorazowego  
ich zatwierdzania. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych zdjęć/nagrań nie 
stanowi naruszenia moich oraz dziecka dóbr osobistych. 
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Załącznik nr 4 
do Regulaminu uczestnictwa w IV edycji projektu 

pn.: „Francuska Akademia Młodego Inżyniera” (FAMI) 
 
 

Upoważnienie do korzystania z utworu - licencja  
 
 

Jako rodzic/opiekun prawny uczestnika/uczestniczki Projektu FAMI wyrażam zgodę na 
udzielenie na rzecz Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej jako 
organizatora Projektu  Francuskiej Akademii Młodego nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo  
i terytorialnie licencji niewyłącznej, z prawem do udzielania sublicencji oraz wykonywania 
praw zależnych, na korzystanie z pracy mojego 
dziecka/podopiecznego……..………………………………………  (Imię i nazwisko),  
wykonanej w formie plakatu pn. „Przedstaw  najciekawsze wg Ciebie osiągniecie Francuzów 
w dowolnej dziedzinie”, na następujących polach eksploatacji:  
a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym 

i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, 
dyskach komputerowych, techniką drukarską, reprograficzną oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;  

b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, w tym w na telebimach 
reklamowych w miejscach publicznych;  

c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości 
nadań i wielkości nakładów;  

d) wykorzystanie w utworach multimedialnych;  
e) wykorzystywanie do celów promocyjnych i reklamy Projektu FAMI;  
f) publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie na stronach 
internetowych i na profilach w portalach społecznościowych. 
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