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REGULAMIN MATURALNEJ KAWIARNI NAUKOWEJ BioCEN  
w klubokawiarni Karrot w Warszawie 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem Maturalnej Kawiarni Naukowej BioCEN w klubokawiarni Karrot, w dalszej części 
regulaminu zwanych w skrócie Kawiarnią jest Fundacja BioEdukacji, BioCentrum Edukacji 
Naukowej i klubokawiarnia Karrot, w dalszej części regulaminu zwanych łącznie Organizatorem. 

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

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ZAJĘCIA 

3. Zajęcia w ramach Kawiarni są przeznaczone dla uczniów szkół średnich, a szczególnie uczniów klas 
maturalnych, podchodzących do matury z biologii. 

4. Zajęcia prowadzone są w języku polskim.  

TERMINY  I MIEJSCE ZAJĘĆ 

5. Zajęcia odbywają się w klubokawiarni Karrot, ul. Częstochowska 20 w Warszawie. Do zajęć 
używany jest sprzęt, materiały i odczynniki dostarczone przez Organizatora. 

6. Zajęcia odbywają się w piątki między godziną 17:30 a 19:30.  

ZAPISY NA ZAJĘCIA I REZERWACJA TERMINÓW  

7. Zapisy na zajęcia odbywają się na zasadzie wykupienia karnetu na 3/5 lub 10 wejść na zajęcia w 
ramach Kawiarni lub opłacanie cegiełki uprawniającej do jednego wejścia na zajęcia w ramach 
Kawiarni.  

8.  Informacje o zapisach znajdują się na stronie www.biocen.edu.pl w Aktualnościach, na profilu 
BioCentrum Edukacji Naukowej na Facebooku oraz w newsletterze. Odbiorcą newslettera może 
być każda osoba zainteresowana działalnością BioCentrum Edukacji Naukowej – newsletter można 
zamówić poprzez stronę www.biocen.edu.pl – „Zamów newsletter”. 

KOSZTY I FORMY PŁATNOŚCI 

9. Koszt godziny zajęć w ramach Kawiarni dla jednej osoby wynosi 30 zł. Koszt pełnych 
dwugodzinnych zajęć (1 spotkanie w ramach kawiarni - wejściówka) to 60 zł od osoby.  

10. W przypadku decyzji o udziale w 3, 5 lub 10 zajęciach cyklu można wykupić karnet na 
odpowiednią ilość wejść na zajęcia w ramach Kawiarni. Ceny karnetów to odpowiednio: 180 zł (3 
spotkania), 275 zł (5 spotkań), 500 zł (10 spotkań). 
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11. Zakupu karnetów można dokonać przez sklep BioCentrum Edukacji Naukowej: 
https://sklep.biocen.edu.pl/ Po opłaceniu odpowiedniego karnetu kupujący otrzyma jego 
wersję elektroniczną na podany w trakcie zakupu adres e-mail. Pdf z kodem kreskowym 
można pobrać na telefon lub inne urządzenie mobilne i okazać przy wejściu na zajęcia. 

12. Istnieje możliwość wejścia tylko na pojedyncze spotkanie w ramach Kawiarni, opłatę w 
wysokości 60 zł należy w takim wypadku wnieść w formie cegiełki - darowizny dokonanej w 
formie przelewu na konto Fundacji BioEdukacji: 65 2130 0004 2001 0589 8879 0002, 
tytułem: DAROWIZNA /imię i nazwisko uczestnika/ lub wpłaconej gotówką na miejscu.  

 

PROGRAM ZAJĘĆ 

13. Program zajęć obejmuje zagadnienia poruszane na maturze, ze szczególną uwagą na tematy, 
obecne najczęściej, są to: biochemia i metabolizm, biologia komórki, genetyka i biotechnologia 
oraz botanika. Program może być modyfikowany w odpowiedzi na potrzeby uczestników Kawiarni 
i zmiany programu matur.  

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 

14. Zajęcia trwają 2 godziny zegarowe.  

LICZBA UCZESTNIKÓW 

15.   Minimalna liczba uczestników na zajęciach nie jest określona 

16.  Maksymalna liczba uczestników na zajęciach to 50 osób. Przy tak dużych i większych grupach 
organizator zastrzega sobie możliwość wyodrębnienia dwóch osobnych grup, dla których zajęcia 
będą się odbywać w uzgodnionych terminach.  

 
DANE, KTÓRE OBOWIĄZKOWO NALEŻY PODAĆ  

17. Uczestnicy zajęć ze względu na weryfikację karnetów i wejściówek przy zapisie zobowiązani są do 
podania następujących danych: 

 Imienia i nazwiska  
 numer telefonu kontaktowego  
 adres mailowy  

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETU 

18.  Z Karnetu może korzystać wyłącznie osoba, która wskazana jest na Karnecie, jako jego 
posiadacz. Nie ma możliwości przekazania Karnetu innej osobie. 
  

19. Przy wejściu na zajęcia należy okazać Karnet osobie prowadzącej zajęcia. Prowadzący są 
uprawnieni do zażądania okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza 
Karnetu. 
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20. Osoba prowadząca zajęcia po każdych zajęciach oznacza udział w zajęciach na imiennej liście 
uczestników. 
 

21. Zakupiony lub niewykorzystany karnet nie podlega wymianie na gotówkę ani zwrotowi. 
 

22. Karnety wydawane są odpowiednio na 3, 5 lub 10 wejść na zajęcia.  
 

23. W przypadku nieobecności na zajęciach, jest możliwość skorzystania z zajęć w późniejszym 
terminie, ale tylko do czasu zakończenia danego kursu tj. do końca kwietnia danego roku.  
 

24. Jeżeli nieobecność na zajęciach osoby posiadającej karnet jest związana z kwarantanną lub 
izolacją w związku z COVID-19, osoba ta może bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach, na których 
nie może być fizycznie obecna, w formie zdalnej (on-line). Konieczność uczestniczenia on-line 
musi być zgłoszona Prowadzącym Maturalną Kawiarnię Naukową, koordynatorce warsztatów 
lub kierownik BioCEN najpóźniej dzień przed spotkaniem. Uczestniczenie on-line nie wpływa 
na możliwość skorzystania z zajęć stacjonarnych w późniejszym terminie w ramach karnetu. 
 

25. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach, pierwszeństwo przysługuje osobom z 
Karnetami. W przypadku spóźnienia na zajęcia, Organizator nie gwarantuje miejsca w grupie i 
możliwości uczestnictwa w zajęciach.  

26. Karnet upoważnia do korzystania z usług tylko nim objętych.  

27. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia epidemiologicznego Organizator zastrzega 
sobie prawo do natychmiastowego odwołania zajęć. Odwołane zajęcia będą mogły być 
odrobione, jeśli pozwolą na to okoliczności związane z sytuacją zagrożenia 
epidemiologicznego, w tym sytuacją zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. 

 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

28. Organizator zapewnia każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć dezynfekcję wszystkich 
powierzchni  

29. Zarówno prowadzący, jak i uczestnicy we wspólnych przestrzeniach kawiarni muszą mieć na 
sobie maski. Noszenie masek nie obowiązuje w trakcie siedzenia przy kawiarnianym stole. 

30. Każdy z uczestników jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk przed wejściem na zajęcia. 

31. Uczestnicy BEZWZGLĘDNIE muszą stosować się do zaleceń prowadzących zajęciach. 

32. Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć są zobowiązani do podpisania Oświadczenia w związku z 
udziałem w zajęciach w czasie trwania epidemii COVID-19.  

33. Uczestnicy zajęć zobowiązani są podczas pobytu w kawiarni do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa zawartych w niniejszym regulaminie i obowiązujących w kawiarni.  
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34. Podczas zajęć obowiązuje zakaz nagrywania / rejestrowania zajęć kamerami, tabletami, 
aparatami fotograficznymi etc. Dopuszczalne jest jedynie fotografowanie za zgodą 
prowadzących i pozostałych uczestników zajęć, ale w sposób, który nie zakłóci przebiegu 
zajęć. 

35.  W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa osoby prowadzące mają prawo przerwać lub 
zakończyć zajęcia.  

 

DOKUMENTOWANIE WARSZTATÓW 

36. Pracownicy oraz współpracownicy Fundacji BioEdukacji mają prawo do dokumentowania 
zajęć i wykonywanie fotografii oraz nagrywanie krótkich filmików na potrzeby sprawozdań z 
działalności Organizatora, w tym relacji na Facebooku i stronie www Organizatora. 

37. Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na dokumentację zobowiązani są zgłosić ten fakt 
Organizatorowi przed zajęciami.  

KONTAKT 

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

 

 


