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REGULAMIN OBOZU ADAPTACYJNEGO  ZAKOPANE 2017 

 

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników obozu adaptacyjnego w 

Zakopanem organizowanego  dla  studentów I roku I stopnia Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach (zwanego dalej Obozem). 

2. Organizatorem Obozu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach z siedzibą w 

Katowicach przy ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice (zwany dalej Organizatorem).  

3. Uczestnikami obozu (zwanymi dalej Uczestnikami), mogą być jedynie osoby 

zakwalifikowane  na Obóz przez Organizatora.  

4. Obóz rozpoczyna się w dniu 31.08.2017 i kończy w dniu 09.09.2017.  

5. Uczestnik ma obowiązek zgłosić Organizatorowi późniejszy przyjazd na Obóz bądź 

wcześniejsze zakończenie pobytu na Obozie bądź ewentualne opuszczenie Obozu w 

trakcie jego trwania. W/w informację winien przekazać osobie wskazanej przez 

Organizatora, odpowiedzialnej za zapisy na Obóz.  

6. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym  regulaminem, a także 

programem Obozu  przed  jego rozpoczęciem. Uczestnik, najpóźniej w dniu wyjazdu, 

zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w którym to potwierdza, że zapoznał się z 

regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

7. W trakcie trwania obozu, Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się 

do wskazówek osoby wyznaczonej  przez Organizatora na Kierownika Obozu, oraz osób 

wskazanych jako Kadra Obozowa.  

8. Uczestnik ponosi  pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody 

powstałe w trakcie przejazdu oraz Obozu. Jeżeli ustalenie tożsamości osób, które 

wyrządziły szkodę nie będzie możliwe, to kosztami strat z tytułu wyrządzonej w danym 

pokoju szkody zostaną obciążone osoby zakwaterowane w tym pokoju. Jeśli wskazanie 

osób zakwaterowanych w konkretnym pokoju odpowiedzialnych za szkody nie będzie 

możliwe, odpowiedzialność ponoszą wszyscy uczestnicy Obozu. 

9. W czasie trwania Obozu obowiązuje zakaz przebywania na terenie ośrodka osób trzecich 

nie będących uczestnikami Obozu.  
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10. W godzinach 22.00 do 6.00 obowiązuje zakaz opuszczania terenu budynku Obozu.   

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowanie 

Uczestników w trakcie trwania Obozu oraz za zachowanie osób trzecich względem 

Uczestników Obozu. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestników za ewentualne 

uszczerbki na zdrowiu będące wynikiem nie zachowania należytej ostrożności przez 

Uczestnika. 

13.  Uczestnik oświadcza, iż po stronie Uczestnika nie zachodzą żadne przeciwskazania 

zdrowotne do uczestnictwa w Obozie. W/w oświadczenie Uczestnik, przedkłada w dniu 

wyjazdu, w momencie akceptacji niniejszego regulaminu.  

14. O wszelkich problemach zdrowotnych nie stanowiących przeciwwskazań o których 

mowa w pkt. 12 niniejszego Regulaminu Uczestnik zobowiązany jest poinformować 

Organizatora w formularzu zgłoszeniowym bądź najpóźniej w dniu wyjazdu na Obóz.  

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników w trakcie trwania 

Obozu. 

16.  Uczestnik Obozu zobowiązuje się stosować się do poleceń Organizatora i  przestrzegać 

programu Obozu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za  jakiekolwiek negatywne 

następstwa  wyjścia  Uczestnika poza teren Obozu nie przewidziane w programie Obozu, 

w szczególności za samowolne oddalenie się z Obozu. 

17. Wszelkie wyjścia indywidualne wymagają  uprzedniego zgłoszenia tego faktu 

Organizatorowi i złożenia  stosownego pisemnego oświadczenia. 

18.  W przypadku naruszenia  przez Uczestnika niniejszego regulaminu,  dyscypliny Obozu, 

w tym programu Obozu ,  w szczególności: 

          a) niestosowania się do poleceń Kadry Obozowej, 

          b) spożywania na terenie obozu alkoholu,  

          c) stosowania środków odurzających,  

          d) innych zachowań naruszających zasady współżycia społecznego lub 

powszechnie obowiązujące normy   

          e) zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika bądź 

innych Uczestników,  



 

 

PARLAMENT STUDENCKI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 

40 - 287 KATOWICE UL. 1 MAJA 50 

tel/fax  (32) 257-7216  

Organizator ma prawo do wydalenia Uczestnika z Obozu i/lub zastosowania 

następujących środków dyscyplinujących:  

      - powiadomienie władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o zachowaniu 

Uczestnika,  

      - pociągnięcie Uczestnika , na wniosek Parlamentu Studenckiego,  do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

19.  O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, 

decyduje  Kierownik Obozu.  

20. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części 

tego świadczenia w przypadku niepełnego udziału w Obozie z przyczyn, za które 

Organizator nie odpowiada. W szczególności zwrot świadczenia bądź części świadczenia 

nie przysługuje Uczestnikowi, względem którego zastosowano karę wydalenia z Obozu. 

21.  W przypadku rezygnacji z udziału w Obozie  w okresie krótszym niż 10 dni przed 

rozpoczęciem Obozu wpłacona kwota za udział w Obozie nie podlega zwrotowi. 

Rezygnacja z udziału w Obozie wymaga w każdym przypadku dla swej ważności formy 

pisemnej.  

22.  W  przypadku rezygnacji z udziału w Obozie spowodowanych zdarzeniami losowymi o 

zwrocie opłaty za Obóz decyduje Organizator, po udokumentowaniu przez osobę 

ubiegająca się o zwrot przyczyny rezygnacji z Obozu.  

23. Zwrotowi nie podlega opłata ani jej cześć  gdy okoliczności o których mowa w pkt. 20 

niniejszego Regulaminu nastąpią w trakcie trwania Obozu. 

24. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu Obozu.  

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik 

Obozu. 

26. Dokonanie zapisu na Obóz oznacza akceptację niniejszego  Regulaminu. Oznacza to iż 

Uczestnik nie może powołać się na jego nieznajomość żądając zwrotu wpłaconej kwoty.  

27. Przedstawiona oferta w postaci programu Obozu Adaptacyjnego Zakopane 2017 ma 

charakter informacyjny, nie stanowi zatem oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 

Kodeksu Cywilnego.   

28. Regulamin wchodzi w życie w dniu 13 lipca 2017 r. 


