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ZAPISY NA WYKŁADY I WARSZTATY 

• Proponowane zajęcia nastawione są na zabawę i interakcję z uczestnikami, przekazanie 

praktycznej wiedzy oraz zainteresowanie uczniów tematami, które na co dzień stanowią 

przedmiot akademickich analiz. Zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym przede wszystkim 

uczniów klas humanistycznych, dziennikarskich i językowych. 

• By umożliwić odwiedzającym skorzystanie z jak największej liczby warsztatów, przyjęliśmy zasadę, 

że każda z proponowanych aktywności potrwa ok. 30 minut. Podczas Dnia Otwartego jedna grupa 

szkolna będzie mogła wziąć udział w maksymalnie 4 zajęciach. Zachęcamy do wyboru 3 zajęć  

i pozostawienie dodatkowego czasu dla uczniów na rozmowę przy punktach informacyjnych 

poświęconych poszczególnym kierunkom. 

• Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 grupy (grupa rozumiana jest jako 20-24 osoby). 

• Rejestracja na zajęcia odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie internetowego formularza 

zgłoszeniowego na Dzień Otwarty dostępnego na stronie www.filolog.uni.lodz.pl/dzienotwarty 

• Nauczyciel przy wyborze zajęć dla swojej grupy szkolnej powinien brać pod uwagę limity miejsc 

obowiązujące na poszczególne warsztaty/wykłady. Zgłoszenia znacząco przekraczające zakładany 

limit miejsc na wybrane zajęcia nie będą rozpatrywane. 

• Jeżeli uczeń jest zainteresowany udziałem w innych zajęciach niż te, na które została 

zarejestrowana cała grupa, powinien dokonać zgłoszenia indywidualnego, wypełniając stosowny 

formularz internetowy dostępny na stronie www.filolog.uni.lodz.pl/dzienotwarty. 

• Jeśli zamierzają Państwo zgłosić do udziału w warsztatach dwie grupy, prosimy o wypełnienie 

formularza internetowego oddzielnie dla każdej z grup. 

• Wysłanie zgłoszenia na zajęcia nie jest równoznaczne z dokonaniem zapisu na wybrane 

warsztaty/wykłady. Organizatorzy potwierdzą przyjęcie zgłoszenia poprzez wysłanie 

potwierdzenia drogą mailową na wskazany w formularzu adres nauczyciela. 

• Przy zapisach na zajęcia obowiązuje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Jeśli pula dostępnych miejsc 

zostanie wyczerpana, poszczególnym szkołom zaproponowane zostaną zajęcia alternatywne  

z przygotowanej oferty. 

• Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 marca (środa) włącznie. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wydarzeniem prosimy o kontakt z wydziałowym 

koordynatorem akcji p. Bartoszem Burskim: 

e-mail: bartosz.burski@uni.lodz.pl 

tel. 42 635 68 77 

 

 

 


