
                         
 

 

Regulamin ADAMED SmartUP Academy – Łódź, Rzeszów, Wrocław 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. ADAMED SmartUP Academy to warsztaty naukowe organizowane w ramach programu 
ADAMED SmartUP w Łodzi, Rzeszowie, Wrocławiu (dalej „Warsztaty”). Warsztaty 
organizowane są w celu popularyzacji nauk ścisłych i przyrodniczych, promocji programu 
ADAMED SmartUP oraz wspierania rozwoju młodzieży w wieku 15-19 lat. 

2. Informacje dotyczące tematyki, terminów oraz miejsc odbywania się poszczególnych 
Warsztatów dostępne są na stronie https://academy.adamedsmartup.pl  

3. Organizatorem Warsztatów jest Fundacja Grupy Adamed z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Karowej 31a. 

4. Operatorem technicznym Warsztatów jest Akademeia Tutorial College z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Filtrowej 42 (dalej „Operator techniczny”). 
 

II. Zasady rejestracji  
 

1. Uczestnikiem Warsztatów może zostać każda osoba w wieku 15-19 lat. 
2. Osoby pragnące zostać uczestnikiem Warsztatów powinny zapoznać się z informacjami 

zawartymi na ww. stronie https://academy.adamedsmartup.pl , w szczególności w zakładce 
„Warsztaty”, następnie wybrać interesujący je Warsztat i wypełnić formularz rejestracyjny. 
Rejestracja na poszczególne Warsztaty odbywa się oddzielnie. 

3. Warunkiem zapisu na Warsztaty jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących 
danych osobowych: adres e-mail. Obligatoryjne jest także wypełnienie pola dotyczącego 
powodu, dla którego zgłaszający chce wziąć udział w danym Warsztacie. Do rejestracji 
konieczne jest także zapoznanie się oraz akceptacja zapisów niniejszego Regulaminu. 

4. Ilość miejsc na poszczególnych Warsztatach jest ograniczona. Jeden uczestnik może wziąć udział 
w nieograniczonej liczbie Warsztatów.  

5. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. 
6. Osoby niepełnoletnie zakwalifikowane do udziału w Warsztatach są zobowiązane do 

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

7. Kwalifikacji do udziału w Warsztacie dokonuje przedstawiciel Fundacji Grupy Adamed, na 
podstawie przesłanych zgłoszeń. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które 
wykazują aktywne zainteresowanie tematyką Warsztatów.  

8. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie udziału w danym Warsztacie e-mail, na adres 
podany w formularzu rejestracyjnym.  

9. Szczegółowe informacje na temat miejsca odbywania się Warsztatu oraz planu zajęć osoby 
zakwalifikowane na poszczególne Warsztaty otrzymają drogą mailową, na adres podany w 
formularzu zgłoszeniowym. 

10. Informacje określone w ust. 8 i 9 mogą zostać podane w jednej lub dwóch wiadomościach e-
mail. 

11. Wszelkie materiały potrzebne do wzięcia udziału zarówno w zajęciach teoretycznych oraz 
praktycznych odbywających się w ramach danego Warsztatu są dostarczane przez Operatora. 

12. Zapisanie na Warsztaty jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego 
akceptacją. 
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III. 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 Operator 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 wskazówek 

Prowadzącego zajęcia, Prowadzący może odsunąć́ Uczestnika od wykonywania ćwiczenia i/lub 
uczestnictwa w kursie. 
 

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


