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REGULAMIN WARSZTATÓW 
w ramach LABORATORIUM BIOCEN on-line 

dla grup zorganizowanych i uczestników indywidualnych 
 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem biologicznych warsztatów w ramach Laboratorium BioCEN on-line dla grup 
zorganizowanych i uczestników indywidualnych w dalszej części regulaminu zwanych 
Warsztatami jest Fundacja BioEdukacji i BioCentrum Edukacji Naukowej, w dalszej części 
regulaminu zwanych łącznie Organizatorem. 

2. Warsztaty odbywają się na platformie ZOOM Laboratorium BioCEN on-line należącej do 
Fundacji BioEdukacji. 

3. 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 

4. Warsztaty przeznaczone są dla (1) dla grup zorganizowanych na poziomie szkół 
podstawowych (klasy 4-7), zwanych w dalszej części podstawowymi oraz podstawowych 
(klasy 8) i średnich, w dalszej części zwanych licealnymi, (2) dla obu tych poziomów również 
w wersji „Eksperymentuj w domu” (oferta specjalna dla szkół i grup zorganizowanych, patrz 
pkt 13 Regulaminu) oraz (3) dla uczestników indywidualnych w grupach od 15 do 30 osób, 
powyżej 15 r.ż. 

5. Warsztaty prowadzone są w języku polskim. Zorganizowanie warsztatów w innym języku 
niż polski jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Organizatorem, 
dotyczy jedynie części dostępnych tematów i odbywa się na zasadach regulowanych 
oddzielnymi przepisami. 

TERMINY I PLATFORMA WARSZTATÓW 

6. Warsztaty odbywają się w Laboratorium BioCEN on-line na platformie ZOOM. 

7. Po dokonaniu i potwierdzeniu rezerwacji osoba zapisująca grupę zorganizowaną w 
przypadku warsztatów dla grup zorganizowanych lub każdy z uczestników w przypadku 
warsztatów dla uczestników indywidualnych otrzymuje od Organizatora link do ZOOM wraz z 
terminem, tematem zajęć i instrukcją, jak włączyć się na warsztaty. 

8. Warsztaty dla grup zorganizowanych odbywają się w dni powszednie w godzinach 10:00 – 
11:30 i 12:00 – 13:30. 

9. Warsztaty dla uczestników indywidualnych odbywają się w godzinach popołudniowych 
(najczęściej 18:00 – 19:30) w wybrane, wcześniej podane dni tygodnia. 
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RODZAJE WARSZTATÓW 

10. Warsztaty odbywają się w czterech różnych formułach: 
a) Zajęcia eksperymentalne pokazowe 
b) Zajęcia seminaryjne 
c) Zajęcia „Spotkanie z naukowcem” oferta specjalna  
d) Zajęcia „Eksperymentuj w domu” oferta specjalna 

11. Zajęcia eksperymentalne pokazowe dostępne są dla (1) grup zorganizowanych na 
poziomie szkół podstawowych (w formularzu zapisów i w opisie zajęć zwane: ZAJĘCIA 
EKSPERYMENTALNE dla uczestników 9-14 lat /Szkoły Podstawowe), (2) grup 
zorganizowanych na poziomie szkół średnich oraz 8 klasy SP (w formularzu zapisów i w opisie 
zajęć zwane: ZAJĘCIA EKSPERYMENTALNE dla uczestników 14+/ LICEUM) oraz dla (3) 
uczestników indywidualnych (te same tematy zajęć co dla uczestników 14+/LICEUM lub 
tematy specjalne). Zajęcia te odbywają się na platformie ZOOM, link do zajęć uczestnicy 
otrzymują zgodnie z pkt. 7. Regulaminu. 

12. Zajęcia seminaryjne dostępne są dla (1) grup zorganizowanych na poziomie szkół 
średnich (w formularzu zapisów i w opisie zajęć zwane: ZAJĘCIA SEMINARYJNE dla 
uczestników 15+ /LICEUM, oznaczone kolorem fioletowym) oraz dla (2) uczestników 
indywidualnych (te same tematy zajęć co dla uczestników 15+/LICEUM lub tematy 
specjalne). Zajęcia te odbywają się na platformie ZOOM, link do zajęć uczestnicy otrzymują 
zgodnie z pkt. 7. Regulaminu. 

13. Zajęcia „Spotkanie z naukowcem” dla grup zorganizowanych na poziomie szkół średnich 
(w formularzu zapisów i w opisie zajęć zwane: ZAJĘCIA SEMINARYJNE dla uczestników 15+ 
/LICEUM, oznaczone kolorem fioletowym). Zajęcia te odbywają się na platformie ZOOM, link 
do zajęć uczestnicy otrzymują zgodnie z pkt. 7. Regulaminu. 

14. Zajęcia „Eksperymentuj w domu” oferta specjalna dostępne są tylko i wyłącznie dla grup 
zorganizowanych na dwóch poziomach: (1) szkół podstawowych, (2) szkół średnich. Po 
dokonaniu zapisu i potwierdzeniu rezerwacji na te zajęcia, Organizator przesyła pocztą na 
adres/adresy podane przez osobę zapisującą grupę małe zestawy eksperymentalne dla 
uczestników warsztatów. Zajęcia te odbywają się na platformie ZOOM, link do zajęć 
uczestnicy otrzymują zgodnie z pkt. 7. Regulaminu. W trakcie zajęć uczestnicy korzystają z 
zestawów eksperymentalnych otrzymanych przez Organizatora, wykonując samodzielnie 
według instrukcji Prowadzącego zajęcia zaplanowane doświadczenia. 

ZAPISY NA WARSZTATY I REZERWACJA TERMINÓW 

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

16. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń na warsztaty mailowo ani telefonicznie chyba, że 
zostało to wcześniej uzgodnione z koordynatorem warsztatów. 

17. Grafik warsztatów układany jest raz na miesiąc, jednak w związku z sytuacją związaną z 
pandemią COVID-19 i częstymi, nieprzewidywalnymi zmianami w przepisach i zarządzeniach, 
terminy opublikowania grafiku mogą ulec zmianie, podobnie jak długość okresu na jaki 
ustalany jest grafik. 
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18. 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/ 

19. 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. Odbiorcą newslettera może być każda osoba 
zainteresowana działalnością BioCentrum Edukacji Naukowej – newsletter można zamówić 
poprzez stronę www.biocen.edu.pl  – „Zamów newsletter”. 

20. Każda szkoła/instytucja/osoba indywidualna ma prawo zarezerwować dowolną liczbę 
warsztatów spośród dostępnych w kalendarzu zapisów. 

21. Osoba dokonująca rezerwacji na warsztaty dla grup zorganizowanych działa w imieniu 
szkoły/instytucji i przyjmuje do wiadomości, że z chwilą dokonania rezerwacji podejmuje 
zobowiązanie finansowe względem Organizatora. 

22. W przypadku warsztatów dla grup zorganizowanych po dokonaniu rezerwacji poprzez 
formularz, osoba dokonująca rezerwacji otrzyma automatyczne powiadomienie e-mail 
informujące o przyjęciu zgłoszenia i z informacją dotyczącą płatności. W okresie do 5 dni 
roboczych od dokonania rezerwacji Organizator przesyła fakturę za opłatę na warsztaty. Na 
podstawie tej faktury, podając w opisie przelewu jej numer należy dokonać opłaty za 
warsztaty. Szczegóły dotyczące płatności znajdują się w części KOSZTY I FORMA PŁATNOŚCI 
Regulaminu. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji terminu na warsztaty jest wniesienie 
opłaty rejestracyjnej. 

23. W przypadku warsztatów dla uczestników indywidualnych po dokonaniu rezerwacji 
poprzez formularz, osoba dokonująca rezerwacji otrzyma automatyczne powiadomienie e-
mail informujące o przyjęciu zgłoszenia i z informacją dotyczącą płatności. Prosimy nie 
wnosić żadnych opłat zanim Organizator nie potwierdzi, że zebrała się grupa minimalna 15 
osób. Uczestnik dokonujący rezerwacji zostanie poinformowany przez organizatora o 
zebraniu się grupy i możliwości wniesienia opłaty za udział w warsztatach. 

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

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW 

25. Wszystkie warsztaty on-line trwają 1,5 godziny zegarowej, w zależności od pracy grupy, 
dyskusji, ilości pytań mogą się one przedłużyć maksymalnie do 2 godzin zegarowych. Jeśli 
przedłużenie zajęć jest dla grupy niemożliwe – prosimy o zgłoszenie tego na początku zajęć. 

26. Godzina rozpoczęcia i zakończenia warsztatów jest podawana w potwierdzeniu 
rezerwacji. 

LICZBA UCZESTNIKÓW 

27. Minimalna liczba uczestników na warsztatach to 15 osób. W przypadku grup 
zorganizowanych przyjmowane są mniej liczne grupy, jednak opłata minimalna za takie 
zajęcia jest równoważna z opłatą za zajęcia dla grupy 15-osobowej.  
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28. Maksymalna liczna osób na zajęcia dla uczestników indywidualnych to 30 osób, dla grup 
zorganizowanych 38 osób. W przypadku grup zorganizowanych nauczyciel/opiekun nie jest 
wliczany do ogólnej liczby uczestników ani nie są pobierane od nauczyciela/opiekuna opłaty. 
W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 2 nauczycieli/opiekunów. 

DANE, KTÓRE OBOWIĄZKOWO NALEŻY PODAĆ PRZY REJESTRACJI 

29. W przypadku grup zorganizowanych osoba upoważniona do dokonania rezerwacji 
warsztatów zobowiązana jest podczas zapisu do podania następujących danych: 

 Imienia i nazwiska opiekuna 
 pełnej nazwy placówki 
 dokładnego adresu (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość) 
 Liczby uczestników 
 numeru telefonu kontaktowego 
 adresu mailowego opiekuna grupy/osoby odpowiedzialnej za dokonanie 

rezerwacji 

30. W przypadku uczestników indywidualnych osoba dokonująca rezerwacji jest 
zobowiązana do: 

 podania następujących danych w trakcie zapisu: 
 Imienia i nazwiska opiekuna w przypadku uczestnika nieletniego 
 Imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika 
 numeru telefonu kontaktowego 
 adresu mailowego osoby odpowiedzialnej za dokonanie rezerwacji 

31. W przypadku zajęć „Eksperymentuj w domu” oprócz wymaganych danych osoba 
zapisująca grupę podpisuje również deklarację na dostarczenie na drodze mailowej 
adresu/adresów wysyłki zestawów eksperymentalnych i w przypadku wersji, w której 
zestawy dostarczane są bezpośrednio do uczestników deklaruje, że ma zgodę na 
udostępnienie w/w adresów do Organizatora. Rezerwacje nie zawierające powyższych 
informacji będą anulowane. 

32. Nauczyciel/opiekun zapisujący grupę na zajęcia „Eksperymentuj w domu” przyjmuje do 
wiadomości, że jest odpowiedzialny za uzyskanie zgód na podanie adresów wysyłkowych 
uczestników warsztatów (jeśli wybrana została ta wersja zajęć). Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za sytuacje, w których adres nie został podany i wysyłka nie mogła zostać 
dostarczona do uczestnika. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

33. W przypadku zajęć „Eksperymentuj w domu” dla grup zorganizowanych uczestnicy 
korzystają z zestawów eksperymentalnych otrzymanych od Organizatora, wykonując 
samodzielnie według instrukcji Prowadzącego zajęcia zaplanowane doświadczenia. Do 
każdego zestawu dołączona jest instrukcja bezpieczeństwa oraz utylizacji używanych w 
doświadczeniach materiałów, do której trzeba się bezwzględnie stosować. Z chwilą 
otrzymania zestawu uczestnicy warsztatów są odpowiedzialni za prawidłowe wykonanie 
doświadczenia i utylizację materiałów. Organizator jest odpowiedzialny za dostarczenie 
instrukcji bezpieczeństwa i utylizacji do każdego zestawu, a Prowadzący zajęcia dołoży 
wszelkich starań, by upewnić się, że instrukcja została zrozumiana przez każdego uczestnika. 
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34. Zarówno uczestnicy warsztatów, jak i opiekunowie BEZWZGLĘDNIE muszą stosować się 
do zaleceń prowadzących warsztaty „Eksperymentuj w domu”. 

35. Podczas warsztatów obowiązuje zakaz nagrywania / rejestrowania zajęć kamerami, 
tabletami, aparatami fotograficznymi etc. Dopuszczalne jest jedynie fotografowanie 
rezultatów doświadczeń. 

36. W przypadku stwierdzenia, że uczestnicy nie zapoznali się z instrukcją bezpieczeństwa 
prowadzący może wstrzymać zajęcia do momentu, gdy każdy z uczestników zapozna się z 
dołączoną do zestawu instrukcją. 

KOSZTY I FORMA PŁATNOŚCI 

37. Koszt jednostkowy za udział w warsztatach wynosi 20 zł/osobę i jest obliczany dla grupy 
minimalnej liczącej 15 osób (podany koszt jednostkowy obowiązuje TYLKO dla grup liczących 
między 15 a 40 osób). W przypadku grup zorganizowanych liczących poniżej 15 osób, koszt 
łączny zajęć dla całej grupy jest równy cenie jak dla grupy minimalnej i wynosi 300 zł /grupę 
za warsztat. 

38. Koszt jednostkowy udziału w warsztatach on-line w formule „Spotkanie z naukowcem” 
oraz w formule „Eksperymentuj w domu” w przypadku zamówienia wysyłki wszystkich 
zestawów eksperymentalnych pod jeden adres pocztowy (np. do szkoły) wynosi 35 zł/osobę i 
jest obliczany dla grupy minimalnej liczącej 15 osób (podany koszt jednostkowy obowiązuje 
TYLKO dla grup liczących między 15 a 40 osób). W przypadku grup zorganizowanych liczących 
poniżej 15 osób, koszt łączny zajęć dla całej grupy jest równy cenie jak dla grupy minimalnej i 
wynosi 525 zł /grupę za warsztat. W przypadku wyboru wysyłek zestawów 
eksperymentalnych do każdego uczestnika pod jego własny adres, do ceny warsztatów 
doliczamy 10 zł/wysyłkę. Czyli koszt warsztatów przy grupach 15-40 osobowych w opcji z 
indywidualnymi wysyłkami pocztowymi zestawów eksperymentalnych do każdego 
uczestnika wyniesie łącznie 45 zł /osobę. 

39. Całkowity koszt warsztatów jest obliczany na podstawie liczby uczestników podanej przez 
osobę zapisującą grupę. Liczba uczniów biorących udział w warsztatach może zostać 
skorygowana najpóźniej 1 dzień roboczy przed terminem warsztatów – zmianę liczby 
uczniów w grupie zapisanej na warsztaty należy zgłosić mailowo na adres: 
biocen@iimcb.gov.pl. 

40. W przypadku grup zorganizowanych płatności za warsztaty należy dokonać na podstawie 
faktury wystawionej przez Organizatora wyłącznie po otrzymaniu oficjalnego potwierdzenia 
rezerwacji terminu. Wpłaty dokonane samowolnie przed otrzymaniem potwierdzenia 
rezerwacji warsztatów i bez faktury wystawionej przez Organizatora, będą zwracane na 
konto zleceniodawcy przelewu i nie będą stanowiły gwarancji rezerwacji terminu na 
warsztaty. 

41. W przypadku grup zorganizowanych w tytule przelewu należy podać nr faktury 
wystawionej przez Organizatora, która stanowi podstawę księgową do dokonania operacji 
finansowej. 

42. W przypadku nieotrzymania w wyznaczonym terminie przelewu za zarezerwowany 
termin warsztatów, Organizator ma prawo do anulowania rezerwacji i przyjęcia na dany 
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termin zgłoszenia od innej grupy. O anulowaniu rezerwacji szkoła lub nauczyciel dokonujący 
rezerwacji zostanie poinformowany mailowo, na adres podany w zgłoszeniu. 

43. W przypadku grup zorganizowanych nieuregulowanie przez szkołę lub osobę prywatną 
wymienioną w zgłoszeniu rejestracyjnym faktury za rezerwację terminu na warsztaty 
laboratoryjne BioCEN nie jest jednoznaczne z rezygnacją z warsztatów. Rezygnacji dokonuje 
się wyłącznie pisemnie – zgodnie z pkt 44. Regulaminu. 

44. W przypadku indywidualnych zapisów na warsztaty on-line (zajęcia dla uczestników 
indywidualnych w grupach od 15 do 30 osób) opłaty w wysokości 20 zł za udział w zajęciach 
prosimy dokonywać w formie darowizny na cele statutowe Fundacji, przelewem na podany 
numer konta bankowego, dopiero po potwierdzeniu przez Organizatora zebrania się grupy 
minimalnej na warsztaty na dany termin. Organizator potwierdzi rezerwację zajęć na drodze 
mailowej, najpóźniej na 24 godziny poprzedzające termin zajęć on-line. 

ANULOWANIE REZERWACJI TERMINU / REZYGNACJA Z WARSZTATÓW 

45. 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 

46. 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/ 

47. 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. 

48. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (np. wykrytego 
przypadku zachorowania na terenie placówki, w której odbywają się warsztaty) 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 

49. 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 

50. W przypadku warsztatów „Eksperymentuj w domu” osoba odpowiedzialna za rezerwację 
warsztatów ze strony placówki zobowiązuje się do podania adresu wysyłki zestawów lub 
adresów wysyłki zestawów do poszczególnych uczestników mailem na adres: 
biocen@iimcb.gov.pl, tym samym deklaruje, że posiada zgodę na udostępnienie 
adresu/adresów wysyłki Organizatorowi. Adresy muszą zostać podane Organizatorowi 
najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanymi zajęciami. W przypadku podania adresów po 
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tym terminie Organizator nie gwarantuje otrzymania przesyłki na czas przez uczestników 
zajęć. Osoba zapisująca grupę bierze odpowiedzialność za wysyłkę adresów uczestników 
(jeśli została wybrana ta wersja warsztatów). Organizator nie bierze odpowiedzialności za 
niedostarczenie zestawów doświadczalnych, jeśli adresy uczestników nie zostały podane na 
drodze e-mail najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem zajęć. Nieotrzymanie zestawu 
przez któregokolwiek z uczestników nie wpływa na przebieg, termin ani cenę zajęć, chyba, że 
zestaw nie został dostarczony z winy Organizatora (tj. adres został podany najpóźniej 5 dni 
roboczych przed terminem zajęć i był to właściwy adres i nie wystąpiły niezależne przyczyny). 

DOKUMENTOWANIE WARSZTATÓW 

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

52. Przedstawiciel placówki, zapisując uczniów na warsztaty wyraża zgodę na wykonywanie 
wyżej opisanej dokumentacji. 

53. W szczególnych przypadkach (np. jeśli rodzice nie wyrazili zgody na dokumentację) 
opiekun grupy jest zobowiązany zgłosić ten fakt Organizatorowi. 

KONTAKT 

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

 

 

 


