
 

 

 
 

 

 

REGULAMIN  

MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY LETNIEJ  
KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO  PWSW W PRZEMYŚLU – EDYCJAVIII    

 

1. Międzynarodowa Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego Państwowej Wyższej 

Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, zwana dalej Szkołą Letnią stanowi  

wakacyjną formę doskonalenia znajomości języka polskiego adresowaną do młodzieży 

z zagranicy w wieku od 15. do 17. roku życia, zainteresowanej podjęciem studiów 

w języku polskim. 

2. Letnia Szkoła jest organizowana przez PWSW w Przemyślu we współpracy 

z zagranicznymi organizacjami społecznymi zajmującymi się krzewieniem kultury 

polskiej oraz prowadzącymi naukę języka polskiego. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Szkole Letniej jest akceptacja niniejszego Regulaminu 

będąca równoznaczna z wyrażeniem przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział 

kandydata  w zajęciach Szkoły potwierdzona jego podpisem.  

4. Turnusy Szkoły Letniej odbędą się w następujących terminach: 

a) I turnus 1-9 lipca 2019 r. 

b) II turnus 11-19 lipca 2019 r.  

c) III turnus 1-9 sierpnia 2019 r. 

5. Turnusy rozpoczynają się o godz. 12.00 w dniu przyjazdu do siedziby PWSW 

w Przemyślu, a kończą o godz. 15.00 w dniu wyjazdu. 

6. PWSW w Przemyślu przyjmuje zgłoszenia uczestnictwa w Szkole Letniej drogą 

elektroniczną do dnia 31. maja 2019 roku.  

7. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia uczestnictwa przesyła organizacja rekomendująca 

kandydata Szkoły Letniej na adres e-mail:  

8. t.kowalewska@pwsw.eu i drw-miedzynarodowa@pwsw.pl 

9. Karta Zgłoszenia osoby spełniającej kryteria rekrutacyjne będzie podstawą 

do wystosowania przez Rektora PWSW w Przemyślu imiennego zaproszenia do udziału 

w Szkole Letniej. Zaproszenie zostanie przesłane drogą elektroniczną w formie skanu 

do dnia 6. czerwca 2019 r. na adres e-mail kandydata wskazany w Karcie Zgłoszenia 

oraz na adres e-mailowy organizacji, która go wysyła.  

10. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w Szkole Letniej decyduje 

wiek kandydata, deklarowana znajomość język polskiego oraz kolejność nadsyłania 

zgłoszeń.  

11. W każdym turnusie uczestniczy łącznie 36 uczestników. Opiekę nad uczestnikami 

turnusu od wyjazdu do powrotu sprawują osoby delegowane przez  poszczególne 

organizacje. W trakcie jednego turnusu jeden opiekun przypada na 9 uczestników.  

12. Uczestnicy w dniu przyjazdu do PWSW w Przemyślu mają obowiązek: 

a) złożyć koordynatorowi Szkoły Letniej podpisaną Kartę Zgłoszenia wraz 

z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Szkoły Letniej 

(w przypadku osób niepełnoletnich Kartę Zgłoszenia i Regulamin podpisuje 

również rodzic lub opiekun prawny);  
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b) złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Szkole 

Letniej (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic lub opiekun 

prawny); 

c) przedstawić do wglądu polisę ubezpieczenia zdrowotnego (wszyscy uczestnicy 

Szkoły Letniej ubezpieczają się we własnym zakresie w kraju zamieszkania); 

d) przedstawić do wglądu dokument stwierdzający wiek uczestnika (dowód osobisty 

lub paszport); 

e) wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie 

przez PWSW w Przemyślu wizerunku do celów promocyjnych. 

13. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia w dniu przyjazdu opłaty za nocleg 

w wysokości 60 zł za cały pobyt (8 noclegów) u Kierownika Domu Studenta. 

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach trzyosobowych.  

14. Koszt wyżywienia jednego uczestnika wynosi 250 zł. Opłata obejmuje całodzienne 

wyżywienie (śniadanie, obiad i kolację) i zostanie wpłacona wybranemu podmiotowi 

gastronomicznemu w dniu przyjazdu w wysokości 1/3 oraz w dwóch kolejnych ratach. 

15. Opiekunowie działając w imieniu uczestników turnusu Szkoły Letniej, dokonują opłaty 

za nocleg oraz opłat za wyżywienie zgodnie z porozumieniem z podmiotem 

gastronomicznym, co do terminów i wysokości rat. 

16. PWSW w Przemyślu ponosi koszty związane z realizacją programu Szkoły Letniej, 

w tym zatrudnienia kadry dydaktycznej, trenerskiej i administracyjnej, koszty zakupu 

materiałów  niezbędnych do realizacji zajęć, bilety wstępu do muzeów i innych atrakcji, 

koszty przejazdu komunikacją miejską na terenie Przemyśla, koszty wynajmu środka 

transportu w celu przeprowadzenia jednodniowej wycieczki po regionie oraz inne 

wydatki powstałe w związku z realizacją programu. 

17. Uczestnicy Szkoły Letniej są obowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów 

porządkowych PWSW w Przemyślu adresowanych do studentów i pracowników, w tym 

zwłaszcza dotyczących zachowania ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 6.00 

w pokojach i budynkach, zachowania czystości w pomieszczeniach i na terenie całego 

kampusu Uczelni oraz poszanowania każdego składnika jej majątku.  

18.    W pomieszczeniach całej Uczelni, w tym zwłaszcza w Domach Studenta zabronione jest 

   palenie tytoniu oraz picie alkoholu. Dom Studenta jest zamykany o godz. 23.00. 

19. W trakcie pobytu w PWSW w Przemyślu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo uczestników, zwłaszcza dotyczy to czasu wolnego poza zajęciami 

znajdującymi się w programie Szkoły Letniej i są zakwaterowani w pokojach 

w bezpośrednim sąsiedztwie pokoi swoich podopiecznych. 

20. W przypadku celowego działania, w wyniku którego Uczelnia poniosła straty – koszty 

zakupu lub naprawy urządzeń, mebli lub pomieszczeń ponosi uczestnik. 
 
 

                                                        .......................................... ......................................... 

                                                                                     data i podpis uczestnika  

 

                                                           .......................................... ........................................... 

                                                data i podpis rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich   

                                                                                     podpisuje również rodzic lub opiekun prawny poniżej) 

  

 


