
 
 

 

 
Regulamin Programu „Warsztaty naukowe SmartUP Academy” 

prowadzonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej  
w formie zajęć zdalnych 

 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. W ramach projektu „Warsztaty naukowe SmartUP Academy” kursy naukowe organizowane są przez 

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej we współpracy z Fundacją Adamed.  

2. Organizatorem warsztatów jest Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. 

3. W ramach projektu realizowane będą cztery edycje zajęć: III-VI 2019, X-XII  2019, X-XII 2020 i III-

VI 2021. Termin rozpoczęcia rekrutacji do każdej edycji zajęć będzie ogłoszony na stronie 

http://adamedsmartup.pl/warsztaty-pw/ 

4. Informacje na temat dat oraz miejsc odbywania się poszczególnych kursów dostępne są na stronie 

http://adamedsmartup.pl/warsztaty-pw/ oraz http://www.ch.pw.edu.pl/Kandydaci/Warsztaty-naukowe-

SmartUP-Academy 

5. Ilość miejsc na poszczególnych kursach jest ograniczona.  

6. Udział w kursach jest bezpłatny. 

7. Zajęcia w edycji X-XII 2021 będą prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS 

Teams. Uczestnicy kursu biorą udział w zajęciach przebywając w miejscu zamieszkania/pobytu, pod 

nadzorem rodzica/opiekuna. 

8. Wszelkie materiały potrzebne do wzięcia udziału zarówno w zajęciach teoretycznych oraz 

praktycznych odbywających się w ramach danego kursu są dostarczane przez Organizatora. 

9. Szczegółowe informacje na temat zakresu kursu, planu zajęć oraz niezbędnych dokumentów osoby 

zakwalifikowane na poszczególne kursy otrzymają drogą mailową. 

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

 
§2 

Regulamin rekrutacji 
 

1. Do udziału w kursach może zgłaszać się młodzież ze szkół ponadpodstawowych w wieku 14-19 
lat. 

2. Rekrutacja do Projektu będzie odbywać się z poszanowaniem zasady równości szans płci i 
niedyskryminacji. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie dwutorowo: na drodze konkursowej (75% miejsc) i 
pozakonkursowej (25% miejsc). 

4. Terminy i informacje o rekrutacji będą zamieszczane w ogłoszeniach publikowanych na stronach 
http://adamedsmartup.pl/warsztaty-pw/ oraz http://www.ch.pw.edu.pl/Kandydaci. 

5. Zasady zgłaszania uczestnictwa w kursach na drodze konkursowej zostały opisane na stronie 
http://adamedsmartup.pl/warsztaty-pw/. 

6. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby zakwalifikowane do 
udziału w projekcie oraz stworzy listę rezerwową. 

7. Kandydaci do programu będą oceniani na podstawie analizy treści zgłoszenia w zakresie: 
a) zgodności zainteresowań naukowych z tematyką zajęć (0-5 pkt), 
b) sposobu umotywowania chęci udziału w zajęciach pod względem merytorycznym jak i formy, 
stylu i użytej argumentacji (0-5 pkt), 
c) profilu biologiczno-chemiczny klasy (0-2 pkt), 
d) pochodzenie z małych miejscowości lub obszarów wiejskich (dodatkowe 2 pkt), 

http://adamedsmartup.pl/warsztaty-pw/
http://adamedsmartup.pl/warsztaty-pw/
http://www.ch.pw.edu.pl/Kandydaci/Warsztaty-naukowe-SmartUP-Academy
http://www.ch.pw.edu.pl/Kandydaci/Warsztaty-naukowe-SmartUP-Academy
http://adamedsmartup.pl/warsztaty-pw/
http://www.ch.pw.edu.pl/Kandydaci
http://adamedsmartup.pl/warsztaty-pw/


 
 

 

e) osoby niepełnosprawne (dodatkowo 2 pkt). 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 12. 

8. W rekrutacji pozakonkursowej kandydaci będą zgłaszani przez szkołę w oparciu o wybitne 
wyniki w nauce przedmiotów ścisłych (chemia, biologia, fizyka) lub udział w Olimpiadzie 
Chemicznej, Konkursie Chemicznym itp. 

9. W skład Komisji Rekrutacyjnej wejdzie dwóch pracowników Fundacji Adamed. 
10. Osoby zakwalifikowane do projektu oraz osoby zakwalifikowane na listę rezerwową zostaną 

poinformowane o wynikach rekrutacji w przeciągu tygodnia od daty zakończenia nadsyłania 
zgłoszeń. 

11. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek potwierdzenia drogą mailową 
udziału w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu, w przeciwnym razie zostanie 
zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

12. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązują się do dostarczenia następujących 
dokumentów, których wzory zostaną przesłane im drogą mailową: oświadczenie uczestnika, 
kwestionariusz uczestnika projektu oraz zgoda na udział w bilansie kompetencji.  

13. Osoby niepełnoletnie zakwalifikowane do udziału w kursach są zobowiązane do poinformowania 
o swoim uczestnictwie w danym kursie swoich rodziców bądź opiekunów prawnych oraz 
dostarczenia Organizatorom oświadczenia uczestnika podpisanego przez rodzica/opiekuna, 
którego wzór zostanie przesłany drogą mailową. 

14. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Wydział 
Chemiczny PW i Fundację Adamed wizerunku utrwalonego w czasie kursów organizowanych w 
ramach projektu „Warsztaty naukowe SmartUP Academy” w całości lub fragmentach w celu promocji 

warsztatów, Wydziału Chemicznego PW oraz projektu Adamed SmartUP, w sieci Internet, w 

szczególności w mediach społecznościowych, a także w materiałach drukowanych.  
 

§3 
Obowiązki i uprawnieni uczestników 

 
1. Uczestnicy zajęć mają obowiązek: 

a) przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia transmisji zajęć, 
b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny dla poszczególnych zajęć, 
c) wykonywania poleceń prowadzących zajęcia, 
d) korzystania podczas zajęć online z kamery internetowej, chyba że prowadzący zdecyduje 

inaczej. 
2. Uczestnicy zajęć powinni zachowywać się w trakcie zajęć w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi 

normami, z poszanowaniem kultury i standardów obowiązujących w komunikacji elektronicznej.  
3. Nad doświadczeniami z użyciem materiałów dostarczonych przez Organizatora w miejscu 

pobytu uczestnika, nadzór powinien sprawować rodzic lub opiekun. Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem materiałów. 

 
§4 

Zasady bezpieczeństwa (dotyczy zajęć z częścią praktyczną do wykonania w domu) 
 

1. Uczestnicy zajęć, w których będzie możliwość przeprowadzenia doświadczenia w miejscu pobytu 
zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad gwarantujących bezpieczeństwo pracy. 

2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się według przygotowanego wcześniej scenariusza. 
3. W czasie zajęć praktycznych uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń 

prowadzącego, w tym do używania środków ochrony osobistej m.in. fartuchów, okularów oraz 
rękawiczek, jeżeli Prowadzący stwierdzi, że są one niezbędne. 



 
 

 

4. Środki ochrony osobistej dostarczy Organizator zajęć razem ze wszystkimi materiałami 
niezbędnymi do przeprowadzenia doświadczenia. W przypadku wybranych ćwiczeń uczestnik 
zostanie poproszony o zaopatrzenie się w 1L wody destylowanej. 

5. Podczas wykonywania doświadczeń należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad: 
a) wykonanie doświadczeń możliwe jest dopiero po wprowadzeniu teoretycznym podczas zajęć 
online, 

b) należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją wykonania doświadczenia, 
c) w czasie doświadczeń nie wolno dotykać rękami twarzy, szczególnie oczu i ust, 
d) miejsce pracy zabezpieczyć kilkoma arkuszami papierowego ręcznika, 
e) unikać rozlewania oraz rozsypywania odczynników,  
f) wszelkie wątpliwości związane z wykonywaniem ćwiczenia należy zgłaszać prowadzącemu  

i kontynuować pracę zgodnie z jego instrukcjami, 
g) Zużyte materiały należy po wykonaniu doświadczeń zutylizować zgodnie z instrukcją podaną 

przez prowadzących. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: kontakt@adamedsmartup.pl 
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