
 

 

Regulamin Kursu 

Girls Go IT – Podstawy programowania w języku Python 

§ 1. Warunki rekrutacji 

1. W programie mogą wziąć udział dziewczyny z całej Polski, uczęszczające do klasy maturalnej liceum 

ogólnokształcącego lub technikum o profilach: informatycznych lub elektronicznych lub 

matematycznych w roku szkolnym 2022/2023, tj. dziewczyny, które w 2023 roku ukończą ostatni rok 

nauki w szkole średniej i przystąpią do egzaminu maturalnego. 

2. Zgłoszenie na kurs następuje poprzez rejestrację w systemie i zapisanie się przez stronę internetową: 

https://szkolenia.informatyka.agh.edu.pl/oferta/girlsgoit-python/ od dnia 12 września 2022 r. do dnia 9 

października 2022 r. Dokumenty aplikacyjne zawierają: CV i skan podpisanej klauzuli o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych. W przypadku uczestniczek niepełnoletnich należy załączyć zgodę 

rodzica/prawnego opiekuna na udział w kursie. Dokumenty nieposiadające zgody na przetwarzanie 

danych osobowych nie będą rozpatrywane. 

3. Decyzja o zakwalifikowaniu do programu podjęta będzie na podstawie analizy dokumentów 

aplikacyjnych: spełnienia wymogów formalnych, oceny poziomu zmotywowania Kandydatki, stopnia 

zaangażowania w poszerzenie swoich kompetencji, jej zainteresowań i poziomu umiejętności IT. 

Organizator zastrzega sobie możliwość odbycia rozmowy online w przypadku wątpliwości przy 

podjęciu decyzji co do kandydatury danej dziewczyny. 

4. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie przesłana na indywidualne konta pocztowe 

Kandydatek do końca dnia 16 października 2022 r. 

§ 2. Zasady organizacyjne 

1. Udział w kursie jest bezpłatny. 

2. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, Uczestniczka zobowiązuje się do przesłania (do 5 dni 

od otrzymania informacji potwierdzającej) na adres: girlsgoit-python@tryit.org.pl skanów pism: 

podpisanego regulaminu wraz z parafką na każdej stronie oraz kwestionariusza osobowego. W tym 

samym czasie należy przesłać oryginały wyżej wymienionych pism wraz z CV i zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych (oraz zgodą rodzica w przypadku uczestniczek niepełnoletnich) użytymi w procesie 

rekrutacji listem poleconym na adres: 

Akademia Górniczo-Hutnicza 

Al. Mickiewicza 30 

30-059 Kraków 
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3. Brak terminowego dostarczenia dokumentów skutkuje skreśleniem z listy kandydatek  

na uczestniczkę kursu, a zwolnione miejsce zaproponowane zostanie osobie z listy rezerwowej. 

4. Grupy będą liczyć maksymalnie 15 osób. Grupy tworzone będą z uwzględnieniem kompetencji  

i umiejętności Uczestniczek w zakresie IT. 

5. Wszystkie zajęcia odbędą się zdalnie. Uczestniczkom projektu zapewniony będzie dostęp  

do odpowiedniego środowiska nauczania zdalnego. Organizator zobowiązuje się do udostępnienia 

platformy e-learningowej i materiałów dydaktycznych poza zajęciami kursu. 

6. Infrastruktura techniczna wymagana od Uczestniczek to: komputer z dostępem do Internetu, kamerą 

i mikrofonem oraz dodatkowym oprogramowaniem: 

• GitHub, 

• Python, 

• Sublime Text, 

• PyCharm (wystarczy Community Edition) 

W razie problemów z samodzielną instalacją, na zajęciach kursu wyjaśnione zostanie, jak uruchomić 

dane oprogramowanie. 

7. Planowane rozpoczęcie kursu to 20.10.2022 r. a planowane zakończenie to koniec 2022 roku. 

8. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z programem kursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 

w programie. W przypadku choroby prowadzącego, awarii technicznej lub innych nieprzewidzianych 

okoliczności zajęcia zostaną przełożone na inny termin. 

Dni i godziny zajęć: 

GRUPA I: Sobota i niedziela: 09:00-10:30 

GRUPA II: Sobota i niedziela: 10:45-12:15 

9. Rozpoczęcie kursu Girls Go IT – Podstawy programowania w języku Python jest równoznaczne  

z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i akceptacją jego warunków. 

§ 3. Testy, świadectwo 

1. Warunkiem otrzymania świadectwa o odbytym kursie jest: 

• uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kończącego projekt,  

• przynajmniej jedno spotkanie z mentorem,  

• uczestnictwo w przynajmniej dwóch wykładach, 

• odpowiednia frekwencja w zajęciach projektu (dopuszczalne są maksymalnie cztery 

nieobecności). 

W przypadku niespełnienia tych warunków zaświadczenie nie zostanie wydane. 

§ 4. Rezygnacja z projektu 



 

 

1. W przypadku chęci rezygnacji z kursu należy niezwłocznie poinformować o tym organizatora drogą 

e-mailową: girlsgoit-python@tryit.org.pl  

2. W przypadku rezygnacji z programu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu z osobami  

z listy rezerwowej w celu potwierdzenia udziału w projekcie. 

§ 5. Materiały marketingowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i powielania historii sukcesu 

Uczestniczek kursu – zawierających opis, imię i wiek autorki tekstu (bez upubliczniania wizerunku)  

w celach promocyjnych programu Girls Go IT – Podstawy programowania w języku Python,  

w publikacjach elektronicznych na stronach internetowych wydziału i innych jednostek 

organizacyjnych Organizatora dotyczących historii i działalności Fundacji Try IT. 
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