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Regulamin uczestnictwa w dziewiątej edycji programu naukowo - edukacyjnego 

„ADAMED SmartUP” 

(dalej „Regulamin”) 

 

Mając na uwadze, że: 

− jednym z kluczowych celów Fundacji Adamed jest wsparcie rozwoju młodzieży, oraz 

− dostrzegając znaczenie proaktywnej postawy wobec młodzieży pragnącej rozwijać 
swoje zainteresowanie naukami ścisłymi i przyrodniczymi,  

Fundacja Adamed postanowiła stworzyć ADAMED SmartUP - program naukowo - edukacyjny 
dla młodzieży, mający na celu zapewnienie utalentowanej młodzieży możliwości rozwijania 
swoich zainteresowań naukowych, poszerzenia wiedzy i rozbudowania naukowych pasji.  

 

§1 

Przepisy ogólne 

1. Opis programu 

„ADAMED SmartUP” to program naukowo-edukacyjny” (dalej „Program”): 

− skierowany do młodzieży w wieku 14 -18 lat, uczęszczającej do szkół 
ponadpodstawowych, szczególnie zainteresowanej naukami ścisłymi i przyrodniczymi; 

− polegający na wyłonieniu w drodze konkursu najzdolniejszych uczestników, którzy 
wezmą udział w wakacyjnym obozie naukowym, otrzymają 10 – miesięczną pomoc 
naukową oraz nagrodę pieniężną na warunkach określonych w niniejszym 
Regulaminie oraz odrębnym Regulaminie Obozu;  

Czas trwania dziewiątej edycji Programu to 1 września 2022 r. – 31 lipca 2025 r., przy czym 
szczegółowy opis kolejnych etapów Programu znajduje się w § 2 Regulaminu. 

 

2. Organizator 

Organizatorem Programu jest Fundacja Adamed, z siedzibą w Warszawie (00-324), przy ul. 
Karowej 31A, wpisana do rejestru przedsiębiorców a także rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki społecznej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000518407, 
REGON: 147353641 (dalej „Organizator”). 

 

3. Uczestnicy 

3.1. Uczestnikiem Programu może stać się każda osoba w wieku 14-18 lat (tj. w dniu 
zgłoszenia uczestnictwa mająca ukończone 14 lat i nieukończone 19 lat), będąca w 
dniu zgłoszenia do programu uczniem szkoły ponadpodstawowej na terytorium RP, 
uczniem szkoły ponadpodstawowej na terytorium RP przebywającym na stypendium 
poza granicami RP lub uczniem uczącym się w trybie edukacji domowej, posługująca 
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się biegle językiem polskim, która dokona rejestracji w sposób określony w 
Regulaminie, z wyłączeniem przypadków wymienionych w § 9 ust. 2 Regulaminu 
(dalej „Uczestnik”). 

3.2. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3.3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest poprawne wypełnienie formularza 
rejestracji (dalej „Formularz Zgłoszeniowy”), znajdującego się na stronie 
www.adamedsmartup.pl. 

3.4. Po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma na podany w 
formularzu adres email wiadomość z linkiem aktywacyjnym, który potwierdza 
rejestrację.  

3.5. Link aktywacyjny będzie ważny do 15.01.2023 r. 

3.6. Jedna osoba może dokonać jednorazowej rejestracji.  

3.7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości z linkiem 
aktywacyjnym z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. 

§ 2 

Zasady wyłaniania Laureatów 

I. Laureaci nagrody Obóz Naukowy 

1. Etap pierwszy – rejestracja i gra naukowa online 

1.1. Rejestracji można dokonać w terminie od 01.09.2022 r. do 15.01.2023 r. poprzez 
formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie Programu www.adamedsmartup.pl. 

1.2. Po zarejestrowaniu, Uczestnik będzie mógł wziąć udział w naukowej grze 
rekrutacyjnej, która będzie dostępna na stronie www.gra.adamedsmartup.pl dla 
Uczestników w terminie 01.09.2022 r. do 15.01.2023 r. Uczestnictwo w grze polega 
na rozwiązywaniu zadań z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych (dalej „Gra”).  

1.3. Uczestnik zobowiązany jest do rozwiązywania zadań zawartych w Grze, bez pomocy 
osób trzecich, chyba że polecenie w konkretnym zadaniu tego wymaga. 

1.4. Ocena wyników Gry nastąpi w terminie do dnia 24.01.2023 r. 

2. Etap drugi – wysyłka aplikacji on-line 

2.1. Uczestnicy, którzy otrzymają największą liczbę punktów w etapie Gra, otrzymają w 
dniu 25.01.2023 r. link do internetowego systemu wysyłania zgłoszeń do Programu 
(dalej „System”). Email zostanie dostarczony Uczestnikom na podany w formularzu 
zgłoszeniowym adres email. Organizator nie bierze odpowiedzialności za 
niedostarczenie wiadomości z linkiem do Systemu z przyczyn nieleżących po stronie 
Organizatora. 

2.2. Po zalogowaniu się do systemu każdy niepełnoletni Uczestnik jest zobowiązany do 
wgrania do Systemu skanu lub zdjęcia podpisanego formularza zgody rodzica 
/opiekuna prawnego na udział w programie. 

2.3. W Systemie Uczestnicy zobowiązani są do podania danych osobowych, danych dot. 
edukacji, napisania listu motywacyjnego, załączenia opinii nauczyciela ze szkoły oraz 
opisania swoich doświadczeń (dalej “Aplikacja”). Dane te będą podlegały ocenie przez 
Komisję Konkursową Fundacji Adamed, składającą się z przedstawicieli Organizatora, 
zgodnie z ust. 4 poniżej. 

2.4. Uczestnicy mogą logować się do Systemu od 25.01.2023 r. do 16.02.2023 r. 

http://www.adamedsmartup.pl/
http://www.gra.adamedsmartup.pl/
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2.5. Termin wysyłki aplikacji on-line mija 16.02.2023 r. o godz. 23:59 czasu 
wschodnioeuropejskiego. 

2.6. Terminy określone w pkt. 3.4. oraz 3.5. nie podlegają przywróceniu bez względu na 

przyczynę niezachowania terminu. 

3. Etap trzeci – ocena Aplikacji i rozmowa kwalifikacyjna  

3.1. Komisja Konkursowa dokona wyboru uczestników do 4 grup tematycznych: chemia i 
biochemia, medycyna i nauki medyczne, inżynieria i robotyka oraz fizyka i nowe 
technologie. Wybór zostanie dokonany na podstawie oceny aplikacji uczestników 
biorąc pod uwagę kryteria z ust. 5. W każdej grupie tematycznej może zostać 
wyłonionych maksymalnie 25 osób. 

3.2. Organizator do dnia 10 marca 2023 r. drogą elektroniczną zaprosi Uczestników 
zakwalifikowanych do odbycia rozmowy z przedstawicielami Komisji Konkursowej 
Rozmowa może być poprzedzona testem wiedzy z wybranej dziedziny. Rozmowa 
odbędzie się poprzez  komunikator MS Teams. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 
w dniach 25 i 26 marca 2023 r.  

3.3. Etap trzeci zakończy się wyłonieniem nie więcej niż 50 Laureatów, którzy w swojej 
grupie tematycznej zdobędą największą ilość punktów. Nagrodą dla Laureatów jest 
możliwość wzięcia udziału w Obozie Naukowym. Organizator wysyła wszystkim 
Uczestnikom informację o zakwalifikowaniu się lub o niezakwalifikowaniu się do 
udziału w Obozie Naukowym do dnia 28 kwietnia 2023 r. W terminie 14 dni od 
otrzymania wiadomości Laureat jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w Obozie 
Naukowym za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niepotwierdzenia 
w ww. terminie Organizator uznaje, że Laureat rezygnuje z udziału w Obozie 
Naukowym.  

3.4. Organizator zastrzega prawo do sporządzenia listy rezerwowej Uczestników, którzy 
będą mogli wziąć udział w Obozie Naukowym w sytuacji rezygnacji Laureatów. Na 
liście rezerwowych znajdą się osoby, które uzyskały największą liczbę punktów swojej 
grupie tematycznej w etapie trzecim ale nie zakwalifikowały się do finałowej 50. 
Organizator skontaktuje się z wybranymi Uczestnikami z listy rezerwowej w celu 
potwierdzenia ich udziału w Obozie Naukowym. 

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Uczestnikom 
wiadomości email określonych w ust. 4.2. i 4.4. z przyczyn niezależnych od 
Organizatora. Organizator powiadomi o wysyłce wiadomości email określonych w ust. 
4.2. oraz 4.4. poprzez swoje kanały społecznościowe tj. Facebook oraz Instagram. W 
przypadku nieotrzymania wiadomości Uczestnik powinien niezwłocznie skontaktować 
się z Organizatorem w celu wyjaśnienia przyczyny. 

5. Zasady oceniania 

5.1. Uczestnicy biorący udział w Grze będą oceniani punktowo zgodnie z Zasadami Gry, 
które określone są w Grze. Ocena nastąpi na podstawie klucza z rozwiązaniami. 

5.2. Uczestnicy zakwalifikowani do etapu trzeciego będą oceniani przez Komisję 
Konkursową na podstawie: 

a) w przypadku dostarczonej Aplikacji, dokumenty będą analizowane pod względem 
merytorycznym m.in. analizy ocen z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, osiągnięć 
naukowych; 

b) w przypadku testu obowiązuje ocena punktowa; 
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c) w przypadku rozmowy oceniana jest wiedza z wybranej przez Uczestnika dziedziny 
nauki, potencjał intelektualny, kreatywność, logiczne myślenie, zaangażowanie 
Uczestnika oraz umiejętność posługiwania się językiem polskim w stopniu 
wystarczającym do udziału w zajęciach. 

5.3. Organizator, na podstawie analizy ocen przyznanych przez Komisję Konkursową oraz 
punktacji z testu, określonych w ust. 2, dokona wyboru Laureatów z największą liczbą 
uzyskanych punktów. 

II. Laureaci nagrody - Konsultacje 

1. Spośród Laureatów Programu uczestniczących w Obozie Naukowym, Organizator 
wybierze na podstawie ocen wykładowców oraz Komisji Konkursowej 10 najlepszych 
osób, które zdobyły największą ilość punktów  wg kryteriów określonych w ust. 2. Nagrodą 
dla Laureatów będzie 10-miesięczna pomoc merytoryczna w postaci konsultacji 
edukacyjnych w okresie od 1.10.2023 r. do 31.07.2024 r.  

2. Każdy uczestnik oceniany będzie punktowo przez wykładowców prowadzących zajęcia 
oraz Komisję Konkursową na podstawie kart oceny.  Ocenie podlegać będzie m.in. wiedza 
merytoryczna, zaangażowanie, umiejętność pracy w grupie i współpraca z innymi 
uczestnikami.  

 

III. Laureaci nagrody głównej - pieniężnej 

1. Trzy osoby, które zdobyły najwyższą ilość punktów podczas Konsultacji, otrzymają 
specjalną nagrodę pieniężną w wysokości 40 tys. złotych. 

2. Punktacji podlegają następujące kryteria: postawa, postępy naukowe, potencjał 
ucznia, wyniki konkursów przedmiotowych, wyniki olimpiad przedmiotowych, wyniki 
innych aktywności naukowych oraz kwalifikacja na uczelnię pierwszego wyboru w 
przypadku Laureatów kończących podczas trwania konsultacji szkołę 
ponadpodstawową. 

2. W sytuacji, gdy po Konsultacji punktacja dwóch lub więcej osób spośród uczestników, 
którzy otrzymali największą liczbą punktów w trzeciej lokacie, będzie równa, osoby te 
zostaną zaproszone na rozmowę z Komisją, która wskaże laureata. Komisja weźmie pod 
uwagę wiedzę merytoryczną, zaangażowanie i motywację uczestników. 

§ 3 

Rada Naukowa Programu i Komisja Konkursowa 

1. Organizator powołuje Radę Naukową Programu, jako ciało doradcze, składającą się z 7 
osób. W skład Rady Naukowej Programu wchodzą przedstawiciele prestiżowych uczelni 
wyższych i instytucji naukowych posiadający stopień naukowy doktora lub wyższy, 
przedstawiciel Organizatora oraz konsultant edukacyjny. 

2. Organizator powołuje Komisję jako ciało czuwające nad prawidłowym przebiegiem 
Programu, analizujące oceny Uczestników i podsumowujące wyniki. Komisja składa się z 
od 3 do 5 osób wyznaczonych przez Organizatora. 

§ 4 

Nagrody 

1. Nagrodą w pierwszym etapie Programu jest możliwość uczestnictwa w Obozie Naukowym, 
który odbędzie się stacjonarnie w Warszawie lub w formie kursu online w lipcu 2023 r. 
Dokładny termin obozu oraz forma zostaną podane Laureatom nie później niż na dwa 
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tygodnie przed jego rozpoczęciem na stronie www.adamedsmartup.pl w zakładce „O 
programie”. 

2. Nagrodą w drugim etapie przeznaczoną dla 10 najwyżej punktowanych Uczestników Obozu 
Naukowego jest możliwość udziału w trwających 10 miesięcy konsultacjach edukacyjnych 
w okresie od 1.10.2023 r. do 31.07.2024 r., prowadzonych przez najlepszych naukowców. 

3.  Organizator może przyznać 3 osobom najlepiej ocenionym w czasie Konsultacji nagrodę 
główną w kwocie 40 000 zł.  

4. Do każdej nagrody, o której mowa w § 5 ust. 1-3 Laureat otrzyma dodatkową nagrodę 
pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna 
zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego 
podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.). W 
przypadku, gdy obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego nie wystąpi, 
dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje. 

 

§ 5 

Warunki dyskwalifikacji 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika w następujących 
przypadkach: 

- niedostarczenia dokumentów określonych w § 2 ust. 3.2. i 3.3.  

- naruszenia przez Uczestnika prawa, w szczególności praw autorskich osoby trzeciej, 
w tym prawa Organizatora do materiałów związanych z Programem, 

- podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji lub na którymkolwiek dalszym 
etapie Programu, w szczególności co do wieku lub zgody rodziców/opiekuna 
prawnego, 

- naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa 
lub zasad współżycia społecznego. 

 

§ 6 

Prawa autorskie 

1. Organizator zastrzega, że zarówno Gra jak i wszelkie materiały dotyczące Programu są 
przedmiotem praw autorskich i rozpowszechnianie lub użycie ich w jakikolwiek sposób 
niezgodny z celem i zasadami Programu jest zabronione. 

2. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i 
nazwiska oraz wizerunku w materiałach dotyczących Programu, m.in. w folderze, w prasie, 
telewizji, Internecie oraz radiu.  

§ 7 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje, które mogą wyniknąć z udziału w Programie należy zgłaszać w 
terminie nie dłuższym niż  14 dni od daty zaistnienia powodu reklamacji na adres 
Organizatora drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres: 
biuro@fundacjaadamed.pl 
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2. Zgłoszenia reklamacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, rozpatrywane będą niezwłocznie, 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia 
reklamacyjnego. 

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz opiekunów prawnych Uczestnika 
podanych w związku z udziałem w Programie jest Fundacja Adamed z siedzibą w 
Warszawie, ul. Karowa 31A.   

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@fundacjaadamed.pl. 
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu udziału w Programie na podstawie 

akceptacji Regulaminu w momencie rejestracji do programu ADAMED SmartUP (RODO 
Art. 6, ust. 1, lit. b). Dane osobowe opiekunów prawnych Uczestnika niepełnoletniego 
będą przetwarzane w celu potwierdzenia czynności prawnej dokonanej przez osobę o 
ograniczonej zdolności do czynności prawnej (art. 17 Kodeksu Cywilnego), tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (RODO art. 6 ust. 1 lit. c).  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach powyżej opisanych przez okres trwania 
Programu oraz okres wymagany przez przepisy podatkowe, a także przez okres 
niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.  

5. Dane osobowe Uczestnika/opiekunów prawnych Uczestnika mogą zostać udostępnione 
podwykonawcom, dostawcom systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje 
Administrator, spółce Adamed Pharma S.A. i jej podmiotom powiązanym. 

6. Każdy Uczestnik/opiekun prawny Uczestnika posiada prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Dodatkowo, każdy Uczestnik ma 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie 
zgody oznacza rezygnację z udziału w Programie. 

7. Każdy Uczestnik/opiekun prawny Uczestnika ma prawo do wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż 
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Programie. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika będzie brak możliwości udziału 
w Programie. Konsekwencją niepodania danych opiekunów prawnych Uczestnika 
niepełnoletniego będzie brak możliwości weryfikacji czy opiekunowie prawni Uczestnika 
wyrazili zgodę na jego udział w Programie – w konsekwencji brak możliwości udziału w 
Programie.  

 

§ 9 

Wymogi formalne 

1. Organizator informuje, że minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do 
prawidłowego funkcjonowania Gry to:  

− dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa (najbardziej aktualna wersja Chrome, 
Firefox lub Safari), 
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− prywatna skrzynka email. 

2. Z uwagi na transparentność Programu oraz uniknięcie konfliktu interesów w Programie 

uczestniczyć nie mogą: 

a) dzieci pracowników, członków organów Organizatora oraz Fundatora Fundacji 

Adamed tj. Spółki Adamed Pharma S.A.  

 b) dzieci osób zajmujących decyzyjne stanowiska w organach mogących wydawać 

wiążące decyzje w stosunku do Organizatora lub Fundatora Fundacji Adamed.  

 

§ 10 

Przepisy końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej 
www.adamedsmartup.pl 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, przepisów 
dot. ochrony danych osobowych oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

4. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu o czym poinformuje Uczestników za 
pośrednictwem poczty elektronicznej  

http://www.adamedsmartup.pl/regulamin_2_edycji
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

WZÓR ZGODY NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

W REKRUTACJI DO PROGRAMU „ADAMED SMARTUP” 

(POTWIERDZENIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ OSOBY O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO 

CZYNNOŚCI PRAWNYCH) 

 

 

……………………………, dnia …………  
(miejscowość )                                     (data) 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: …………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………..  

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………….  

 

FUNDACJA ADAMED z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A 

 

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym i wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka/podopiecznego: 

Imię:……………………………………………………… 

Nazwisko:………………………………………………… 

Wiek:……………………………………………………… 

w rekrutacji do programu ADAMED SmartUP, organizowanego przez Fundację Adamed. 

Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin 9. edycji programu ADAMED SmartUP dostępny na 

stronie www.adamedsmartup.pl.  

 

 

                                                                                                                       

……………………………  
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego )              

 

 

 

 

 

 

 

 
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Fundacja Adamed z siedzibą w Warszawie, ul. Karowa 31A. 
Dane przetwarzane będą w celu umożliwienia udziału w programie Adamed SmartUP. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu 

danych osobowych znajdują się na stronie www.adamedsmartup.pl. 


