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REGULAMIN ZAJĘC PLENEROWYCH  
BioCentrum Edukacji Naukowej 

w warszawskich parkach w czasie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19  
w ramach programu Lato w mieście 2021 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem biologicznych warsztatów plenerowych w ramach programu „Lato w 
mieście 2021”, w dalszej części regulaminu zwanych w skrócie warsztatami jest Fundacja 
BioEdukacji i BioCentrum Edukacji Naukowej, w dalszej części regulaminu zwanych łącznie 
Organizatorem. 

2. Wszystkie materiały udostępniane i prezentowane podczas warsztatów stanowią własność 
intelektualną Organizatora. Powielanie ich, rozpowszechnianie i udostępnianie instytucjom 
i osobom trzecim jest zabronione. 

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ WARSZTATY 

3. Warsztaty są przeznaczone tylko i wyłącznie dla grup zorganizowanych, w tym przede 
wszystkim dla grup zorganizowanych w placówkach biorących udział w warszawskim 
Programie „Lato w mieście 2021.” 

4. Za grupę zorganizowaną w czasie zajęć odpowiada jej opiekun.  

5. Warsztaty prowadzone są w języku polskim.  

6. Warsztaty odbywają się w warszawskich parkach – szczegóły dotyczące lokalizacji są 
udostępniane na drodze e-mail przez Organizatora. 

TERMIN I MIEJSCE WARSZTATÓW 

7. Warsztaty odbywają się w dni określone w formularzu zapisów w godzinach między 10:00 
– 11:30 i 12:00 – 13:30. 

ZAPISY NA WARSZTATY I REZERWACJA TERMINÓW 

8. Zapisy na warsztaty odbywają się tylko i wyłącznie poprzez kalendarz zgłoszeń dostępny na 
stronie https://biocen.edu.pl/events/ 

9. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń na warsztaty mailowo ani telefonicznie. 
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10. Rezerwacji terminu na warsztaty można dokonać w każdym momencie – informacje o 
wolnych terminach są widoczne na kalendarzu zgłoszeń na 
stronie https://biocen.edu.pl/events/ 

11. Warsztaty są organizowane w terminie od 12 do 30 lipca 2021 r. 

12. Warsztaty odbywają się w dni powszednie (od poniedziałku do piątku).  

13. Informacje o rozpoczęciu zapisów na warsztaty podawana są na 
stronie www.biocen.edu.pl w Aktualnościach, na profilu BioCentrum Edukacji Naukowej na 
Facebooku oraz w newsletterze, w tym w oddzielnym newsletterze skierowanym do 
placówek uczestniczących w programie „Lato w mieście 2021”. Odbiorcą newslettera 
BioCEN może być każda osoba zainteresowana działalnością BioCentrum Edukacji 
Naukowej – newsletter można zamówić poprzez stronę www.biocen.edu.pl – „Zamów 
newsletter”. 

14. Każda placówka/opiekun grupy zorganizowanej ma prawo zarezerwować dowolną liczbę 
warsztatów spośród dostępnych w kalendarzu zapisów. 

15. Osoba dokonująca rezerwacji na warsztaty dla grup zorganizowanych działa w imieniu 
placówki/grupy zorganizowanej i przyjmuje do wiadomości, że z chwilą dokonania 
rezerwacji podejmuje zobowiązanie finansowe względem Organizatora. 

16. Po dokonaniu rezerwacji poprzez formularz, osoba dokonująca rezerwacji otrzyma 
automatyczne powiadomienie e-mail informujące o przyjęciu zgłoszenia. W okresie do 2 
dni roboczych od dokonania rezerwacji Organizator przesyła e-mail potwierdzający termin 
warsztatów. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji terminu na warsztaty jest e-mail od 
Organizatora o przyjęciu rezerwacji. 

17. Zapisanie grupy na warsztaty i rezerwacja terminu są jednoznaczne z zapoznaniem się 
przez opiekuna grupy/opiekuna nieletniego uczestnika z regulaminem warsztatów i jego 
pełną akceptacją. 

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW 

18. Warsztaty trwają 1,5 godziny zegarowej dla wszystkich grup  

19. Godzina rozpoczęcia warsztatów jest podawana w potwierdzeniu rezerwacji oraz jest 
widoczna na kalendarzu zgłoszeń przy każdym terminie. 

LICZBA UCZESTNIKÓW 

20.  Minimalna liczba uczestników na warsztatach to 6 osób. Maksymalna liczba uczestników 
nie może przekraczać 30 osób. 

21.  Dodatkowo na warsztatach mogą przebywać opiekunowie grupy. 
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DANE, KTÓRE OBOWIĄZKOWO NALEŻY PODAĆ PRZY REJESTRACJI 

22. Osoba upoważniona do dokonania rezerwacji warsztatów zobowiązana jest podczas 
zapisu do podania następujących danych: 

 Imienia i nazwiska opiekuna grupy 
 pełnej nazwy placówki lub adnotacja grupa zorganizowana poza placówką 
 dokładnego adresu (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość) – jeśli grupa jest 

zorganizowana poza placówką, może być to adres opiekuna grupy. 
 Liczby uczestników 
 numeru telefonu kontaktowego  
 adresu mailowego opiekuna grupy/osoby odpowiedzialnej za dokonanie rezerwacji 
 

Rezerwacje nie zawierające powyższych informacji będą anulowane. 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

23. Uczestnicy  warsztatów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad tego 
regulaminu przez cały czas trwania warsztatów.  

24. Organizator zapewnia każdorazowo przed rozpoczęciem warsztatu dezynfekcję rąk dla 
wszystkich użytkowników. 

25. Prowadzący i uczestnicy w momentach, gdy konieczne jest wspólne wykonanie 
doświadczenia przez uczestników pracują w maskach ochronnych. 

26. Każdy z uczestników jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk przed rozpoczęciem zajęć.  

27. We wszystkich sytuacjach, w których wskaże tak prowadzący zajęcia lub kierownik 
laboratorium BioCEN, uczestnicy warsztatów są ponadto zobowiązani do bezwzględnego 
używania rękawiczek ochronnych i okularów/gogli ochronnych. 

28. Uczestnicy warsztatów BEZWZGLĘDNIE muszą stosować się do zaleceń prowadzących 
warsztaty w trakcie wykonywania doświadczeń plenerowych i pomiędzy nimi.  

29. Prowadzący wyznaczają uczestnikom i opiekunom miejsca do wykonywania doświadczeń 
– niedopuszczalne jest przemieszczanie się i zmienianie otrzymanych miejsc – w 
szczególności zmniejszenie odległości między nimi - związanej z zasadami reżimu 
sanitarnego w związku z pandemią COVID-19.  
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30. Opiekun grupy przed rozpoczęciem warsztatów jest zobowiązany do podpisania 
Oświadczenia w związku z udziałem grupy w warsztatach plenerowych w czasie trwania 
epidemii COVID-19. Podpisanie oświadczenia jest warunkiem uczestnictwa w warsztatach.  

31. Za bezpieczeństwo grupy, poza bezpieczeństwem związanym ściśle z wykonywaniem 
doświadczeń, odpowiada opiekun grupy. Opiekun grupy/placówka ponosi pełną 
odpowiedzialność prawną i finansową za zachowanie uczestników podczas zajęć i 
odpowiada za ewentualne szkody spowodowane przez uczestników. 

32.  Zarówno uczestnicy warsztatów, jak i opiekunowie grupy zobowiązani są podczas zajęć do 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa zawartych w regulaminie. W szczególności 
zabronione jest spożywanie jedzenia i picia, żucie gum, samowolne zdejmowanie 
rękawiczek, gogli, okularów ochronnych lub rozpinanie fartucha, zbliżanie substancji lub 
sprzętów do twarzy (z wyjątkiem wypadków, gdy prowadzący zaleca co innego). Należy 
stosować się do zaleceń osób prowadzących warsztaty. 

33. Podczas warsztatów obowiązuje zakaz nagrywania / rejestrowania zajęć kamerami, 
tabletami, aparatami fotograficznymi etc. z wyjątkiem sytuacji, gdy cała grupa łącznie z 
prowadzącymi wyrazi zgodę np. na wykonanie pamiątkowej fotografii. Dopuszczalne jest 
jedynie fotografowanie rezultatów doświadczeń – za zgodą prowadzących warsztaty i w 
wyznaczonym przez nich momencie. 

34.  W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć lub zachowania 
uniemożliwiającego prowadzenie warsztatów, osoby prowadzące mają prawo przerwać lub 
zakończyć warsztaty.  

35. Grupy biorące udział w warsztatach obowiązuje kulturalne zachowanie. 

ANULOWANIE REZERWACJI TERMINU / REZYGNACJA Z WARSZTATÓW 

36. W przypadku rezygnacji z rezerwacji terminu na warsztaty, placówka (nauczyciel lub inny 
pracownik rezerwujący termin) lub osoba dokująca indywidualnej rezerwacji 
zobowiązana jest do przekazania tej decyzji do Organizatora oficjalnie – drogą mailową 
na adres biocen@iimcb.gov.pl.  

37. Tylko w przypadku rezygnacji z rezerwacji terminu na warsztaty związanej z zagrożeniem 
epidemiologicznym informacja o rezygnacji może być również przekazana na drodze 
telefonicznej na nr tel. +48 530 575 050 lub na jeden z numerów podanych na stronie 
www w zakładce: https://biocen.edu.pl/kontakt/  

38. Informacja o rezygnacji z rezerwacji terminu na warsztaty z powodów innych niż 
związanych z zagrożeniem epidemiologicznych musi być przekazana do Organizatora 
najpóźniej do godziny 12.00 w dniu roboczym poprzedzającym termin 
zarezerwowanych warsztatów.  
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39. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (np. wykrytego 
przypadku zachorowania któregoś z pracowników) Organizator zastrzega sobie 
prawo do natychmiastowego odwołania warsztatów. Odwołane warsztaty będą 
mogły być odrobione, jeśli pozwolą na to okoliczności związane z sytuacją 
zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. 

PRZESYŁANIE DANYCH I KOREKTA LICZBY ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW 

40. W przypadku grup zorganizowanych osoba odpowiedzialna za rezerwację warsztatów ze 
strony placówki zobowiązana jest do podania liczby uczestników. W przypadku korekt, 
zmian w liczbie uczestników, opiekun jest zobowiązany do przesłania tych danych mailem 
na adres biocen@iimcb.gov.pl  

DOKUMENTOWANIE WARSZTATÓW 

41. Pracownicy oraz współpracownicy Fundacji BioEdukacji mają prawo do dokumentowania 
warsztatów i wykonywanie fotografii oraz nagrywanie krótkich filmików na potrzeby 
sprawozdań, jednak tylko w wypadku wyrażenia na to zgodny przez uczestników 
warsztatów, a w przypadku nieletnich uczestników przez ich opiekunów.  

42. Jeśli uczestnicy lub opiekunowie nie wyrażają zgody na dokumentację, opiekun grupy jest 
zobowiązany zgłosić ten fakt Organizatorowi.  

KONTAKT 

43. W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt – e-mail biocen@iimcb.gov.pl 

 

  


