
REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU DLA NAUCZYCIELI 

“AKADEMIA AI”, NA BAZIE PROGRAMU AI FOR YOUTH 

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Program AI for Youth jest programem skierowanym do nauczycieli i uczniów szkół 
ponadpodstawowych. Jego celem jest przygotowanie młodzieży na nadejście rewolucji związanej 
ze Sztuczną Inteligencją. Program oferuje wyjątkową okazję dla młodych ludzi do uzyskania 
wszechstronnego zrozumienia zarówno teorii, jak i praktyki dotyczącej sztucznej inteligencji (AI). 
Program koncentruje się w szczególności na przekazywaniu młodzieży umiejętności i wiedzy 
z dziedziny AI, jak również inspiracji, w jaki sposób technologia ta pozwala rozwiązywać problemy 
o znaczącym wpływie społecznym. 
 

2. Niniejszy Regulamin dotyczy udziału nauczycieli w szkoleniu pt. Akademia AI (dalej: Szkolenie) 
zgodnie z metodyką i zakresem tematycznym Programu AI for Youth w dwóch wariantach: 
• Podstawowym: 

o 4h godzin webinariów online i 5h godzin laboratoriów (dalej: Warsztaty), 
o do 6h godzin pracy własnej na platformie 

• Rozszerzonym: 
o 8h godzin webinariów online i 10h godzin laboratoriów (dalej: Warsztaty), 
o 12h godzin pracy własnej na platformie. 

 
3. Szkolenie realizowane jest przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, z siedzibą w Poznaniu (61-704), 
ul. Z. Noskowskiego 12/14, NIP: 777-00-02-062 (dalej: Organizator). 
 

4. Celem Szkolenia jest: 
• wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresu AI, pracy metodą projektu, 

pozwalających na prowadzenie z uczniami programu AI for Youth; 
• zapoznanie nauczycieli z możliwościami narzędzi cyfrowych, wspierających naukę AI oraz 

prowadzenie projektów; 
• nauczenie tworzenia rozwiązań o istotnym oddziaływaniu społecznym z użyciem AI. 

 

§ 2 OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. W Szkoleniu może wziąć udział nieodpłatnie dwóch nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektora 
liceum ogólnokształcącego lub technikum zawodowego z Polski, spełniającego warunki wskazane 
w ust. 2. niniejszego paragrafu. 
 



2. Wymagane umiejętności do wzięcia udziału w Szkoleniu: 
a. W wersji rozszerzonej może wziąć udział nauczyciel, który posiada umiejętności 

w zakresie programowania w językach C++ lub Python. 
b. W wersji podstawowej nie jest wymagana umiejętność programowania. Kurs jest 

dedykowany nauczycielom przedmiotów ścisłych oraz/lub zainteresowanych 
nowoczesnymi technologiami. 
 

3. Rekrutacja na szkolenie odbywa się przez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie http://akademia-ai.pcss.pl 
 

4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
Osoba zgłaszająca otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. 
 

5. Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału nauczyciela w Szkoleniu. 
Potwierdzenie udziału nauczyciela w Szkoleniu nastąpi w wyniku przesłania odpowiedniej 
wiadomości na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail szkoły. 
 

6. Organizator przyjmuje zgłoszenia w postaci poprawnie i całkowicie wypełnionego formularza 
wyłącznie drogą elektroniczną. 
 

7. Do udziału w nieodpłatnym Szkoleniu zostanie zakwalifikowanych do 100 nauczycieli, 
spełniających kryteria uczestnictwa opisane w niniejszym paragrafie, przy czym decyduje 
kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych nauczycieli 
zakwalifikowany zostanie kolejny spoza listy podstawowej. 
 

8. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zgłoszenia informacji o rezygnacji z uczestnictwa 
w Szkoleniu, najpóźniej w terminie do dnia 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia 
wyłącznie drogą elektroniczną na adres kontakt@akademia-ai.pcss.pl  

 

§ 3 REALIZACJA SZKOLENIA ON-LINE 

 

1. Szkolenie odbywa się w modelu zdalnym z wykorzystaniem Chmury Usług Edukacyjnych PIONIER 
Research & Classroom oraz platformy Webex lub innej o podobnych funkcjonalnościach, do 
której linki po potwierdzeniu udziału zostaną przesłane przez organizatora uczestnikom na adres 
mailowy szkoły. 
 

2. Do uczestnictwa w Warsztatach niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, komputera, 
kamery internetowej oraz sprawnego mikrofonu w ww. sprzęcie. W czasie Warsztatu uczestnicy 
Warsztatów będą pracować m.in. z platformą PIONIER Research & Classroom. Koszty wynikające 
z konieczności udziału w sesji zdalnej szkolenia (dostęp do komputera, Internetu) nauczyciel lub 
szkoła pokrywa we własnym zakresie. 
 



3. Organizator zapewnia wszystkim zakwalifikowanym nauczycielom prawo do zdalnego udziału w 
określonych w harmonogramie spotkaniach w ramach Szkolenia. Harmonogram spotkań 
nauczyciele otrzymają wiadomością elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu 
zgłoszeniowym. 
 

4. Uczestnik szkolenia otrzyma od Organizatora Zaświadczenie, potwierdzające udział w Szkoleniu: 
a. warunkiem potwierdzenia udziału w Szkoleniu i otrzymania Zaświadczenia w zakresie 

podstawowym jest uczestnictwo nauczyciela minimum w 70% (min. 7 godzin) spotkań 
szkoleniowych. 

b. warunkiem potwierdzenia udziału w Szkoleniu i otrzymania Zaświadczenia w zakresie 
rozszerzonym jest uczestnictwo nauczyciela minimum w 70% (min 13 godzin) spotkań 
szkoleniowych. 

 
5. Uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat, potwierdzający odbycie Szkolenia: 

a. warunkiem potwierdzenia odbycia Szkolenia i otrzymania Certyfikatu w zakresie 
podstawowym jest uczestnictwo nauczyciela minimum w 70% (min. 7 godzin) spotkań 
szkoleniowych i przeprowadzenie zajęć z uczniami, a następnie sporządzenie raportu 
dla Organizatora określającego jaki zakres materiału został zawarty w zajęciach oraz 
dla ilu uczniów zajęcia zostały przeprowadzone. Dostarczenie raportu nie może 
nastąpić później niż do końca czerwca 2023r. 

b. warunkiem potwierdzenia odbycia Szkolenia i otrzymania Certyfikatu w zakresie 
rozszerzonym jest uczestnictwo nauczyciela minimum w 70% (min 13 godzin) spotkań 
szkoleniowych, wykonanie zadań projektowych i przeprowadzenie zajęć z uczniami, 
a następnie sporządzenie raportu dla Organizatora określającego jaki zakres materiału 
został zawarty w zajęciach oraz dla ilu uczniów zajęcia zostały przeprowadzone. 
Dostarczenie raportu nie może nastąpić później niż do końca czerwca 2023r. 

c. Dodatkowo w przypadku odbycia Szkolenia w zakresie rozszerzonym możliwe jest 
otrzymanie Certyfikatu AI coach po przeprowadzeniu i przygotowaniu projektu 
uczniowskiego pozytywnie zweryfikowanego przez Organizatora. Projekt może zostać 
wykonany i dostarczony najpóźniej do końca czerwca 2023r. 

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnik Szkolenia wyraża dobrowolną zgodę na: 
a. przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) na potrzeby 
organizacji i dokumentowania przebiegu szkolenia, a w szczególności w procesie rekrutacji. 
 

2. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do: 
a. aktywnego uczestnictwa w Warsztatach w terminach podanych przez Organizatora, 
b. wypełnienia listy obecności na szkoleniu. 

 



3. Zgodnie z art. 13 i art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE zwanego dalej “RODO” informujemy, że: Administratorem danych osobowych, a więc 
podmiotem który ustala cele i sposoby przetwarzania danych jest Instytut Chemii Bioorganicznej 
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. 
 

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub 
wysyłając e-mail na dpo@ibch.poznan.pl  
 

5. Przetwarzanie ma na celu realizację szkolenia „Akademia AI” – dotyczy dobrowolnie podanych 
przez nauczycieli danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie Dell Technologies i Intel Technology Poland na 
podstawie umów o powierzenie danych zawartych przez Organizatora z tymi firmami w celu 
weryfikacji kwestii formalnych związanych z rekrutacją, w celach marketingowych, oraz 
budowania społeczności osób i podmiotów związanych z edukacją w obszarze świadomego 
tworzenia i wykorzystania algorytmów AI w oparciu o wydajne urządzenia przetwarzania firm 
Dell i program AI for Youth firmy Intel. W przypadku zaistniałej konieczności dane osobowe mogą 
zostać także udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 

7. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 

8. Dane osobowe pozyskane w celu organizacji Szkolenia będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu oraz 
przedawnienia roszczeń. W przypadku cofnięcia zgody dokumenty przekazane na podstawie 
wyrażonej zgody zostaną poddane anonimizacji, jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek 
określonych w art, 17 RODO, m.in. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. 
 

9. W ramach Szkolenia dyrektorom i nauczycielom, których dane będą przetwarzane przysługuje: 
a. prawo dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy 

przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskanie dostępu do nich oraz 
przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO ; 

b. prawo do sprostowania danych osobowych–żądania od Administratora niezwłocznego 
sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 
niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO; 

c. prawo do usunięcia danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego 
usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art, 
17 RODO, m.in. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do 
usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora 
wynikające z obowiązującego prawa; 



d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 
18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych; 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach 
określonych w art. 21 RODO; 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych zgodnie z art. 77 RODO; W celu skorzystania z w/w praw należy skierować 
żądanie do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych dane kontaktowe wskazano w §4 
ust. 3 niniejszego Regulaminu. Należy pamiętać, że przed realizacją uprawnień Administrator 
będzie musiał upewnić się, że dyrektor, nauczyciel ma powyższe prawo, czyli odpowiednio 
go zidentyfikować. 

W celu skorzystania z w/w praw należy skierować żądanie do Administratora lub Inspektora 
Ochrony Danych - dane kontaktowe wskazano w pkt. 2. Przed realizacją uprawnień 
Administrator, do którego skierowano żądanie musi upewnić się, że osoba której dane dotyczy 
ma takie prawo, czyli musi zostać odpowiednio zidentyfikowana 
 

10. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji szkolenia. Niepodanie danych 
osobowych będzie uniemożliwiało wzięcie udziału w szkoleniu. 
 

11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz zakończenia naboru 
uczestników do udziału w Szkoleniu w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym 
poinformuje na stronie internetowej akademia-ai.pcss.pl. 
 

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.10.2022 r. 
 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niewystarczającego 
naboru lub zaistnienia zdarzeń losowych. 
 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu Cywilnego. Regulamin może ulec zmianom w dowolnym czasie. Aktualny regulamin 
będzie dostępny na stronie http://akademia-ai.pcss.pl  


