Regulamin

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem warsztatów popularno-naukowych realizowanych w BayLab jest Bayer
sp. z o.o.
2. Wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów są dostarczane przez
Organizatora.
3. Warsztaty są przeznaczone dla dzieci od 8 roku życia.
4. Za uczestnictwo w warsztatach nie są pobierane opłaty.
5. Warsztaty odbywają się w BayLab, siedziba Bayer sp. z o.o., al. Jerozolimskie 158.
6. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszej rezerwacji terminu i potwierdzenia
pocztą elektroniczną.
7. Osoba dokonująca rezerwacji terminu warsztatów zobowiązana jest podać imię,
nazwisko, telefon komórkowy oraz adres e-mail.
8. Udział w warsztatach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku własnego na potrzeby komunikacyjne w przypadku
publikacji zdjęć i filmów. Wizerunek uczestników będzie wykorzystywany
z zachowaniem najwyżej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych
i społecznych.
9. Zapisanie na warsztaty jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego
akceptacją.
Zasady bezpieczeństwa
1. Warsztaty popularno-naukowe są prowadzone wyłącznie przez Moderatorów
autoryzowanych przez Bayer. Warsztaty prowadzone są na podstawie
zaaprobowanego scenariusza.
2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej, w tym: okularów
ochronnych, fartuchów, rękawiczek, jeśli Moderator nie zaleci inaczej.
3. Sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki chemiczne można stosować jedynie pod
kontrolą i zgodnie z zaleceniami Moderatora.
4. Uczestnik rozpoczyna ćwiczenie po zapoznaniu się z przepisem wykonania
doświadczenia, zrozumieniu jego treści i uzyskaniu zgody Moderatora.
5. W razie wątpliwości podczas wykonywania ćwiczenia, Uczestnik przerywa ćwiczenie
i zwraca się do Moderatora po wskazówki.
6. W przypadku nie stosowania się do regulaminu Baylab i/lub wskazówek Moderatora
Moderator może odsunąć Uczestnika od wykonywania ćwiczenia i/lub uczestnictwa
w warsztatach.
7. Nie wolno:
a. używać sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych oraz innych
substancji do celów innych niż opisane w scenariuszach zajęć,
b. wynosić sprzętu i odczynników poza Baylab,
c. spożywać w Baylab posiłków i napojów,
d. przebywać w Baylab w odzieży wierzchniej,
e. na własną rękę naprawiać wyposażenia i sprzętu – czynności te mogą
wykonywać jedynie osoby upoważnione przez Bayer.
Kontakt
1. W przypadku pytań prosimy o kontakt: BayLab@communication.pl

