
                         
 

 

Regulamin ADAMED SmartUP Academy - Warszawa 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. W ramach programu ADAMED SmartUP organizowane są kursy naukowe w Warszawie, pod 
nazwą ADAMED SmartUP Academy. Kursy organizowane są w celu popularyzacji nauk ścisłych 
i przyrodniczych, promocji programu ADAMED SmartUP oraz wspierania rozwoju młodzieży 
w wieku 15-19 lat. 

2. Informacje na temat dat oraz miejsc odbywania się poszczególnych kursów dostępne są na 
stronie https://academy.adamedsmartup.pl  

3. Organizatorem warsztatów organizowanych we współpracy z BioCentrum Edukacji Naukowej 
w Warszawie jest Fundacja BioEdukacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Trojdena 4. 

4. Do udziału w kursach może zgłaszać się młodzież w wieku 15-19 lat. 
5. Zasady zgłaszania uczestnictwa na kursy zostały opisane na stronie 

https://academy.adamedsmartup.pl 
6. Ilość miejsc na poszczególnych kursach jest ograniczona. 
7. Udział w kursach jest bezpłatny. 
8. Osoby niepełnoletnie zakwalifikowane do udziału w kursach są zobowiązane do 

poinformowania o swoim uczestnictwie w danym kursie swoich rodziców bądź opiekunów 
prawnych. 

9. Wszelkie materiały potrzebne do wzięcia udziału zarówno w zajęciach teoretycznych oraz 
praktycznych odbywających się w ramach danego kursu są dostarczane przez Organizatora. 

10. Szczegółowe informacje na temat miejsca odbywania się kursu oraz planu zajęć osoby 
zakwalifikowane na poszczególne kursy otrzymają drogą mailową. 

11. Zapisanie na kurs jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego 
akceptacją. 

 
Zasady bezpieczeństwa 
 

1. Wszystkie zajęcia są prowadzone przez doświadczonych Prowadzących. 
2. Uczestnicy zajęć praktycznych odbywających się w wybranych laboratoriach zobowiązani są do 

zapoznania się i przestrzegania regulaminu każdego z laboratoriów. 
3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się według przygotowanego wcześniej scenariusza. 
4. W czasie zajęć praktycznych uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń 

Prowadzącego, w tym do używania środków chroniących m.in. fartuchów oraz rękawiczek, 
jeżeli Prowadzący stwierdzi, że są one niezbędne. 

5. Środki chroniące dostarczy Organizator zajęć. 
6. Korzystanie z wyposażenia laboratorium jest możliwe tylko w obecności Prowadzącego, pod 

jego kontrolą i zgodnie z jego zaleceniami. 
7. Wszelkie ćwiczenia laboratoryjne należy wykonywać dopiero, gdy Prowadzący wyrazi na to 

zgodę. 
8. Wszelkie wątpliwości związane z wykonywaniem ćwiczenia należy natychmiast zgłaszać 

Prowadzącemu i kontynuować pracę zgodnie z jego instrukcjami. 
9. W przypadku niestosowania się do regulaminu ADAMED SmartUP Academy, i/lub wskazo wek 

Prowadzącego zajęcia, Prowadzący moz e odsunąc   Uczestnika od wykonywania c wiczenia i/lub 
uczestnictwa w kursie. 

W przypadku pytan   prosimy o kontakt: kontakt@adamedsmartup.pl 

https://academy.adamedsmartup.pl/
https://academy.adamedsmartup.pl/
mailto:kontakt@adamedsmartup.pl


                         
 

 

Regulamin ADAMED SmartUP Academy – Łódź, Olsztyn, Białystok, Elbląg, 
Rzeszów 

 
Postanowienia ogólne 
 

12. W ramach programu ADAMED SmartUP organizowane są kursy naukowe w Łodzi, Olsztynie, 
Białymstoku, Elblągu i Rzeszowie pod nazwą ADAMED SmartUP Academy. Kursy organizowane 
są w celu popularyzacji nauk ścisłych i przyrodniczych, promocji programu ADAMED SmartUP 
oraz wspierania rozwoju młodzieży w wieku 15-19 lat. 

13. Informacje na temat dat oraz miejsc odbywania się poszczególnych kursów dostępne są na 
stronie https://academy.adamedsmartup.pl  

14. Organizatorem warsztatów organizowanych w Łodzi, Olsztynie, Białymstoku, Elblągu i 
Rzeszowie jest Fundacja Grupy Adamed z siedzibą w Warszawie przy ul. Karowej 31a. 

15. Do udziału w kursach może zgłaszać się młodzież w wieku 15-19 lat. 
16. Zasady zgłaszania uczestnictwa na kursy zostały opisane na stronie 

https://academy.adamedsmartup.pl 
17. Ilość miejsc na poszczególnych kursach jest ograniczona. 
18. Udział w kursach jest bezpłatny. 
19. Osoby niepełnoletnie zakwalifikowane do udziału w kursach są zobowiązane do 

poinformowania o swoim uczestnictwie w danym kursie swoich rodziców bądź opiekunów 
prawnych. 

20. Wszelkie materiały potrzebne do wzięcia udziału zarówno w zajęciach teoretycznych oraz 
praktycznych odbywających się w ramach danego kursu są dostarczane przez Organizatora. 

21. Szczegółowe informacje na temat miejsca odbywania się kursu oraz planu zajęć osoby 
zakwalifikowane na poszczególne kursy otrzymają drogą mailową. 

22. Zapisanie na kurs jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego 
akceptacją. 

 
Zasady bezpieczeństwa 
 

10. Wszystkie zajęcia są prowadzone przez doświadczonych Prowadzących. 
11. Uczestnicy zajęć praktycznych odbywających się w wybranych laboratoriach zobowiązani są do 

zapoznania się i przestrzegania regulaminu każdego z laboratoriów. 
12. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się według przygotowanego wcześniej scenariusza. 
13. W czasie zajęć praktycznych uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń 

Prowadzącego, w tym do używania środków chroniących m.in. fartuchów oraz rękawiczek, 
jeżeli Prowadzący stwierdzi, że są one niezbędne. 

14. Środki chroniące dostarczy Organizator zajęć. 
15. Korzystanie z wyposażenia laboratorium jest możliwe tylko w obecności Prowadzącego, pod 

jego kontrolą i zgodnie z jego zaleceniami. 
16. Wszelkie ćwiczenia laboratoryjne należy wykonywać dopiero, gdy Prowadzący wyrazi na to 

zgodę. 
17. Wszelkie wątpliwości związane z wykonywaniem ćwiczenia należy natychmiast zgłaszać 

Prowadzącemu i kontynuować pracę zgodnie z jego instrukcjami. 
18. W przypadku niestosowania się do regulaminu ADAMED SmartUP Academy, i/lub wskazo wek 

Prowadzącego zajęcia, Prowadzący moz e odsunąc   Uczestnika od wykonywania c wiczenia i/lub 
uczestnictwa w kursie. 

W przypadku pytan   prosimy o kontakt: kontakt@adamedsmartup.pl 

https://academy.adamedsmartup.pl/
https://academy.adamedsmartup.pl/

