Projekt „MEGAFON – Mega Fajne Odkrycia Naukowe”
realizowany i współfinansowany przez Politechnikę Łódzką oraz w ramach programu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „MEGAFON – Mega Fajne
Odkrycia Naukowe” współfinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ramach Programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.
2. Projekt realizowany jest przez Wydział Chemiczny, Wydział Fizyki Technicznej,
Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Politechniki Łódzkiej.
3. Działania realizowane są na terenie Politechniki Łódzkiej na rzecz Uczestników
Projektu spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3
4. Projekt realizowany jest od 04.03.2017 do 10.06.2017.
5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących
realizacji Projektu pozostaje w gestii Władz Wydziału Chemicznego PŁ.
§2
Założenia Projektu
1. Celem ogólnym Projektu „MEGAFON – Mega Fajne Odkrycia Naukowe” jest
popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań, aplikacyjnego
charakteru, w 80-osobowej (lub większej) grupie młodzieży szkolnej z województwa
łódzkiego, w wieku od 12 do 16 lat, poprzez wykłady, laboratoria i zajęcia projektowe
z dziedziny nauk ścisłych, pobudzające i inspirujące do twórczego myślenia,
rozwijania pasji i zainteresowań, a także propagujące kulturę innowacyjności, przy
jednoczesnym doskonaleniu umiejętności językowych oraz kompetencji miękkich i
pracy w grupie. Projekt będzie realizowany w okresie od lutego do czerwca 2017
roku, a zajęcia zostaną przeprowadzone w okresie od marca do czerwca 2017 roku.
2. Wsparcie kierowane jest do grupy 80 (lub większej) uczniów ze szkół gimnazjalnych
chcących poszerzać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych (chemia i
fizyka) oraz języka angielskiego i zakresu kompetencji kluczowych (głównie
kompetencji miękkich i wspomagających pracę w grupie).
3. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:
a) Projekt obejmuje swym zakresem cykl 10 zajęć edukacyjnych z dziedziny
chemii i fizyki oraz zajęcia wspomagające pracę w grupie prowadzone przez
doświadczonych lektorów języka angielskiego, a także projekty grupowe, które

uczniowie będą realizowali przez cały okres trwania projektu (szczegółowy
harmonogram zajęć, wraz z opisem kolejnych spotkań stanowi odrębny
załącznik do regulaminu)
b) zajęcia dydaktyczne w formie wykładów z pokazami, praktycznych zajęć
w formie laboratoriów chemicznych (cykl trzech bloków tematycznych
związanych z różnymi gałęziami chemii) i fizycznych (cykl trzech zajęć
tematycznych związanych z różnymi działami fizyki) oraz zajęć
warsztatowych Teambuilding and Communication Skills (cykl dwóch spotkań
warsztatowych) (łącznie 8 zajęć)
c) w ramach jednych zajęć uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w prelekcji
i pokazie w Planetarium EC1 Łódź
d) w ramach 10, ostatniego, spotkania, zorganizowany zostanie piknik rodzinny
podsumowujący projekt, podczas którego uczniowie zaprezentują opracowane
przez siebie projekty dotyczące „wynalazków, które zrewolucjonizowały
świat”
4. Zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem infrastruktury uczelni oraz kadry
naukowo-dydaktycznej Politechniki Łódzkiej. Jedne z zajęć zatytułowane „Fizyka
pod kopułą, czyli prelekcja z pokazem w Planetarium EC1 Łódź” zostaną
poprowadzone przez mgr Tomasza Kisiela i odbędą się na terenie Planetarium EC1 w
Łodzi.
§3
Zasady rekrutacji
1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie szkolny koordynator przy
współudziale nauczycieli danej szkoły (szkoły typują uczniów, biorących udział w
projekcie).
2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem projektu.
3. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych
szans w dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu.
4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
 złożenie przez kandydata wypełnionego formularza zgłoszeniowego
(załącznik nr 1) stanowiącego deklarację uczestnictwa w projekcie,
 zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach realizowanych
w ramach projektu,
 oświadczenie, że stan zdrowia dziecka umożliwia udział w zajęciach,
 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka na
potrzeby projektu,
5. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę uczestników Projektu.

§4
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu
1. Każdy z uczestników Projektu ma prawo do:
a) udziału w zajęciach gwarantowanych przez program,
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć (wypełnienie anonimowej ankiety na
zakończenie Projektu)
c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
d) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w zajęciach objętych Projektem
2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,
b) obecności na zajęciach,
c) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica
lub opiekuna prawnego – w przypadku nieobecności na zajęciach,
d) wypełnienia końcowej ankiety oceniającej oraz innych dokumentów służących
bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu.
3. Udział uczestników Projektu w zajęciach jest nieodpłatny.
§5
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja
zostanie zgłoszona do Biura Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – pod
warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji
2. W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników Projektu z udziału
w Projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym
lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia
o przyczynie rezygnacji.
3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż
40% zrealizowanych zajęć, realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika
z grupy.
4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje
utworzenie listy rezerwowych uczestników.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia z Projektu jego miejsce
zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej
6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu
z listy osób biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu w
przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika Projektu z udziału
w Projekcie, Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych
materiałów dydaktycznych, pozostających w nienaruszonym stanie

§6
Zasady monitoringu i kontroli
1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji
Projektu osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom
i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.
§7
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień
niniejszego regulaminu.
2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez
Kierownika Projektu w porozumieniu z opiekunem Projektu z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu,
w szkołach biorących udział w Projekcie oraz na stronie internetowej projektu
(www.ife.p.lodz.pl/pl/megafon)

