Regulamin Wyjazdu CAMPUS UW - Kąty Rybackie 2018
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące na Wyjeździe CAMPUS UW - Kąty Rybackie
2018 (zwanego dalej Wyjazdem) odbywającego się w dniach 3 - 8 września 2018 R. w Ośrodku
Wypoczynkowym Panorama ul. Rybacka 189 w Kątach Rybackich (zwanym dalej Ośrodkiem).
§2
Organizatorami Wyjazdu są Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Fundacja Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych z siedzibą w Warszawie, zwani dalej
Organizatorem.
§3
1. Organizatora reprezentuje Kadra Wyjazdu, która składa się z obecnych na Wyjeździe:
Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów UW, Członków Zarządu Samorządu
Studentów UW, Przewodniczących Komisji Zarządu oraz przedstawicieli Fundacji Instytutu
Rozwoju Kompetencji Społecznych.
2. W skład Kadry Wyjazdu mogą wchodzić także inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
3. Decyzje wskazane w niniejszym regulaminie podejmuje Kadra Wyjazdu, a w razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu lub w razie jego nieobecności osoby
przez niego wskazanej.
§4
1. Uczestnikiem Wyjazdu jest osoba pełnoletnia, która w odpowiednim terminie dokonała
zgłoszenia przez właściwy formularz zgłoszeniowy, dopełniła wszelkich formalności
określonych przez Organizatora, uiściła opłatę rejestracyjną w terminie 5 dni od dnia
otrzymania maila z danymi do przelewu, a także została zakwalifikowana przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby miejsc, a także wprowadzenia
dodatkowych warunków przyjęcia zgłoszenia uczestnika.
3. Uczestnik, wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na Wyjazd, jednocześnie
potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że go akceptuje, a także oświadcza,
że zapoznał się z podanymi na stronie Ośrodka (www.owpanorama.com.pl) oraz stronie
Samorządu

Studentów

Uniwersytetu

Warszawskiego

(www.samorzad.uw.edu.pl)

warunkami lokalowo – miejscowymi ośrodka, w którym odbywać się będzie Wyjazd i w pełni
je akceptuje.

4. Uczestnik ma obowiązek zgłosić Organizatorowi wcześniejsze zakończenie bądź późniejsze
rozpoczęcie pobytu na Wyjeździe.
§5
1. Każdy Uczestnik obowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej na konto podane przez
Organizatora w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Organizatora.
2. Opłaty wskazane w ust. 1 nie ulegają obniżeniu, chociażby Uczestnik nie brał udziału w całym
wyjeździe lub zdecydował się na dojazd do i powrót z Ośrodka, w którym odbywa się Wyjazd,
we własnym zakresie.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do
wcześniejszego zakończenia Wyjazdu zobowiązując się jednocześnie do złożenia wyjaśnień.
4. W przypadku, gdy Wyjazd nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora,
Organizator zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników. Zwrot opłaty następuje
bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.
5. W przypadku, gdy Wyjazd nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora,
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat
związanych z uczestnictwem w Wyjeździe.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału przez Uczestnika w
Wyjeździe spowodowane siłą wyższą lub wywołane z winy uczestnika.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za życie i zdrowie Uczestników Wyjazdu.

§6
1. W przypadku rezygnacji z Wyjazdu Uczestnik winien powiadomić o tym Organizatora w
formie pisemnej wysyłając oświadczenie listem poleconym na adres Biura Zarządu
Samorządu Studentów UW bądź bezpośrednio u pracowników Biura w godzinach jego
otwarcia. Za dzień złożenia oświadczenia uważa się dzień nadania przesyłki poleconej lub
dzień przyjęcia pisma w siedzibie Organizatora.
2. Uczestnikowi, który złoży oświadczenie o rezygnacji z Wyjazdu, w terminie 21 dni przed
rozpoczęciem Wyjazdu – w przypadku nadaniu oświadczenia listem poleconym lub w
przypadku oświadczenia składanego bezpośrednio w siedzibie Organizatora, przysługuje
zwrot wpłaconych opłat. Rezygnacja na mniej niż 21 dni przed Wyjazdem oraz w trakcie jego
trwania nie upoważnia do zwrotu wpłaconej kwoty.

3. Uczestnik przesyłający rezygnację z uczestnictwa w Wyjeździe listem poleconym, o którym
mowa w ust. 1, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora
wysyłając e- mail na adres jagoda.bialota@samorzad.uw.edu.pl.
§7
1. Uczestnik ma obowiązek stawienia się punktualnie w miejscu wyjazdu z Warszawy oraz
w miejscu wyjazdu z Kątów Rybackich.
2. Uczestnik może za zgodą Organizatora korzystać z własnego transportu do i z Ośrodka lub
uczestniczyć tylko w części Wyjazdu. Stosuje się odpowiednio § 5 ust 2.
3. Uczestnik, który nie dopełni obowiązku wskazanego w ust. 1, nie będzie mógł wziąć udziału
w Wyjeździe. Przepis §6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§8
Organizator zapewnia uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie, przejazd z Warszawy do
miejsca zakwaterowania i z powrotem w oznaczonych wcześniej terminach, ubezpieczenie NNW
oraz cykl szkoleń i atrakcji przewidzianych w programie Wyjazdu.
§9
1. Uczestnik ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów prawa, postanowień
niniejszego Regulaminu, Regulaminu pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym Panorama
w Kątach Rybackich, poleceń pracowników Ośrodka, Organizatora oraz członków Kadry
Wyjazdu.
2. Uczestnik, który nie dopełni wskazanego w ust. 1 obowiązku zostanie wydalony z Wyjazdu.
§ 10
Uczestnik ma obowiązek szanować innych uczestników, pracowników Ośrodka, Kadrę Wyjazdu
i gości zaproszonych przez Organizatora.
§ 11
1. Przebywanie na terenie Wyjazdu osób nie będących Uczestnikami, bez wcześniejszej zgody
Organizatora, jest zabronione.
2. Przyjmowanie na teren ośrodka osób niebędących uczestnikami bez wiedzy Organizatora jest
zabronione.
3. W przypadku stwierdzenia zamieszkiwania osób trzecich lub postronnych dla Organizatora,
Uczestnicy, w których pokoju stwierdzono ww. naruszenie zobowiązani są zapłacić karę
w wysokości 150 zł/dobę, liczone od początku pobytu Uczestników.
§ 12

1. W trakcie trwania Wyjazdu, Uczestnik zobowiązany jest do posiadania identyfikatora oraz
opaski, umieszczonej trwale na ręce, której wzór ustala i dostarcza Organizator. Uczestnik ma
obowiązek okazywania ich każdorazowo na polecenie Organizatora, Kadry, a także innych
osób wyznaczonych przez Organizatora do zadań porządkowych.
2. Wydanie nowej opaski lub identyfikatora w przypadku ich utraty (nie dotyczy wymiany
zerwanych lub uszkodzonych na nowe) wiąże się z opłatą w wysokości 150 zł.
3. Uczestnik nie może udostępniać swojego identyfikatora lub/i opaski innym osobom.
Złamanie tego zakazu może skutkować wydaleniem Uczestnika z Wyjazdu.
4. Każdemu Uczestnikowi Wyjazdu zostanie wydana karta żywieniowa, upoważniająca do 5
śniadań, 5 obiadów i 5 kolacji.
5. Wydanie nowej karty żywieniowej w przypadku jej utraty (nie dotyczy wymiany karty
uszkodzonej i wymienionej na nową) wiąże się z opłatą 150 zł.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty klimatycznej od uczestnika, na
początku trwania Wyjazdu.
§ 13
1. Zakazane jest spożywanie napojów alkoholowych na terenie Ośrodka, poza miejscami do tego
wyznaczonymi.
2. Zakazane jest palenie wyrobów tytoniowych w pokojach i na terenie budynków Ośrodka,
poza miejscami do tego wyznaczonymi.
3. Zakazane jest spożywanie napojów alkoholowych w trakcie zajęć oraz przed nimi.
4. Zakazane jest posiadanie, wytwarzanie i stosowanie używek oraz innych podobnych
substancji psychoaktywnych zabronionych przez prawo powszechnie obowiązujące.
5. Zakazane jest posiadanie, wytwarzanie i używanie materiałów pirotechnicznych, broni lub
innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów.
6. Uczestnicy łamiący zakazy ujęte w ust. 1-5 będą niezwłocznie wydalani z Wyjazdu. Przepis
§18 oraz §6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
7. Prowadzący może odmówić przeprowadzenia zajęć z osobą, co do której ma uzasadnione
podejrzenia, że znajduje się ona pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
8. Uczestnik Wyjazdu, deklaruje możliwość poddania się badaniu na obecność alkoholu i
środków odurzających. Wskazane badanie może się odbyć tylko za zgodą Uczestnika lub na
jego wyraźne żądanie.

9. Odmowa poddania się ww. badaniom uznana zostanie za przyznanie się do bycia w stanie
nietrzeźwości, co skutkuje niezwłocznym wezwaniem Policji oraz może stanowić przesłankę
do zastosowaniem sankcji wobec Uczestnika włącznie z natychmiastowym wydaleniem z
Wyjazdu.
§ 14
1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny.
2. W szczególności uczestnik odpowiada za wszelkie szkody spowodowane jego zawinionym
działaniem lub zaniechaniem w czasie trwania Wyjazdu.
§ 15
1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą i prawną za spowodowane
przez siebie w trakcie Wyjazdu uszkodzenia mienia oraz szkody wyrządzone osobom trzecim,
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z
Wyjazdem, jak również w miejscach zakwaterowania oraz w przewidzianych środkach
transportu. Za ewentualne szkody Uczestnik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
2. Podstawą odszkodowania będzie protokół sporządzany przez przedstawiciela Ośrodka i
Uczestnika przy obecności Organizatora, lub przez Organizatora i Uczestnika.
3. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Uczestnika protokół podpisze
Organizator.
4. Odszkodowanie zostanie ustalone według stanu na dzień zniszczenia i według ceny na dzień
zapłaty.
5. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pokojach przy kwaterowaniu są zobowiązani
niezwłocznie zgłosić je w biurze Ośrodka, aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich
spowodowanie.
§ 16
1. Wszelkie sprawy wymagające interwencji Organizatora należy niezwłocznie zgłaszać do
Kadry Wyjazdu.
2. Poprzez swój udział w Wyjeździe Uczestnik oświadcza względem Organizatora, iż jest w
stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie Wyjazdu.
§ 17
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników względem osób
trzecich w trakcie trwania Wyjazdu.

2. Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą Uczestnika oraz jego mieniem w trakcie Wyjazdu,
tym samym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione
w żadnym z obiektów, w których odbywa się Wyjazd.
§ 18
1. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie Wyjazdu, w szczególności naruszenie
przepisów regulaminu, niestosowanie się do poleceń Kadry Wyjazdu i innych osób
wskazanych przez Organizatora, nadużywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających,
bądź inne zachowania nieobyczajne, a także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i
bezpieczeństwa uczestnika bądź innych uczestników stanowią podstawę do zastosowania
następujących środków dyscyplinujących:
1) upomnienie Uczestnika;
2) powiadomienie rodziny Uczestnika o jego zachowaniu;
3) powiadomienie władz uczelni i jednostki, w której studiuje uczestnik, o zachowaniu
Uczestnika;
4) powiadomienie właściwych organów ścigania;
5) nałożenie kary finansowej na Uczestnika;
6) niezwłoczne wydalenie Uczestnika z Wyjazdu.
2. Tthe zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka,
decyduje Organizator.
3. Możliwe jest jednoczesne zastosowanie kilku sankcji wymienionych w ust. 1 łącznie, a także
zastosowanie najbardziej dotkliwego, jeśli waga naruszenia tego wymaga.
§ 19
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i w programie
Wyjazdu.
2. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników drogą mailową o wszelkich zmianach
Regulaminu i programu przed rozpoczęciem oraz w trakcie Wyjazdu.
§ 20
Wykładni niniejszego Regulaminu dokonuje Organizator zwykłą większością głosów, na wniosek
członka Kadry lub Uczestnika.
§ 21

1. Administratorem

Twoich

danych

osobowych

jest

Uniwersytet

Warszawski

reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00927 Warszawa. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące
przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z organizacją Wyjazdu Campus
Twój Kąty Rybackie 2018.
2. Administratora

danych

osobowych

wyznaczył

Inspektora

Ochrony

Danych

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem Adres e-mail: IOD@adm.uw.edu.pl;
3. Twoje dane będą przetwarzane:


w celu organizacji Wyjazdu Campus Twój Kąty Rybackie 2018 zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. b) pokazy;



w celu dochodzenia, obrony czy ustalenia wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. f) wskazać;



w celu zapewnienia ochrony żywotnych interesów Uczestników, w szczególności
bezpieczeństwa - zgodnie art. 6 ust 1 lit. f) pokazy;



w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych Administratora zgodnie z
art. 6 ust. Jednym łóżku. F Pokazuje przy czym działania Do, prowadzone będą
jedynie na podstawie posiadanych zgód;

4. Twoje danenie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa, z wyłączeniem innych Organizatorów Wyjazdu.
5. Twoje dane będą przetwarzane przez okres 5 lat.
6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w
prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych
systemów wspierającym naszą działalność, a także organom państwowym lub innym
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących
na nas obowiązków. Przysługuje Ci prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania
informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o
odbiorcach danych, sprostowania oraz uzupełnienia bądź ich usunięcia, żądania
czasowego lub stałego wstrzymania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie
ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
oraz prawo cofnięcia w każdym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne Z realizacji celów
w jakich zostały zebrane.

Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem
Niniejszym zapoznałam/em się z powyzszym Regulaminem i zobowiązuję się do jego stosowania.
Zapoznałam/em się rowniez z klauzulą informacyjną zawartą w § 22. Oświadczam, że jestem
osobą pełnoletnią, w pełni odpowiadającą za swoje czyny.
.....................................................
<data i podpis>

Zgoda na publikację wizerunku

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku w
postaci fotografii cyfrowej, plików wideo (obraz i dźwięk) utrwalonego podczas Wyjazdu
CAMPUS UW - Kąty Rybackie 2018, którego byłam/em/ uczestnikiem, w celu realizacji działań
informacyjno-promocyjnych Administratora.
.....................................................
<data i podpis>

