Regulamin Wyjazdu Szkoleniowo-Integracyjnego Samorządu Studentów
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego „Mordor 2018”

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące na Wyjeździe Szkoleniowo-Integracyjnym Samorządu Studentów
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego „Mordor 2018”, zwanym dalej Wyjazdem.
§2. Wyjazd odbywa się w Hotelu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego „Poświętne”, ul. H. Sienkiewicza 11,
Płońsk (09-100, pow. płoński, woj. mazowieckie) w terminie od 23 do 25 listopada 2018 roku (dalej zwanym
„Hotelem”).

ROZDZIAŁ II. ORGANIZATOR, KADRA I UCZESTNICY WYJAZDU
§3. 1. Organizatorem Wyjazdu jest Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego.
2. Wszelkie sprawy wymagające interwencji Organizatora należy niezwłocznie zgłaszać do Zarządu Samorządu
Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
§4. Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów WPiA UW podczas Wyjazdu rozstrzyga spory pomiędzy członkami
Zarządu oraz Uczestnikami.
§5. 1. Uczestnikiem Wyjazdu jest osoba, która zgłosiła się na Wyjazd poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na
witrynie pod wskazanym przez Organizatora adresem oraz uiściła należną zgodnie z §6 opłatę.
2. Uczestnikami Wyjazdu mogą być studenci Wydziału Prawa i Administracji oraz zaproszeni przez Organizatora goście,
którzy są osobami pełnoletnimi i biorą pełną odpowiedzialność za siebie i swoje czyny.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby miejsc, a także wprowadzenia dodatkowych warunków
przyjęcia zgłoszenia uczestnika.
ROZDZIAŁ III. ZAMELDOWANIE, OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
§6. 1. Opłata za uczestnictwo w Obozie wynosi 150 PLN i dokonywana jest poprzez wpłatę gotówkową uiszczaną u
Organizatora na przeznaczonych w tym celu dyżurach, których terminy ogłoszone zostaną na stronie wydarzenia w
mediach społecznościowych.
2. Niedopuszczalne jest uczestnictwo częściowe.
§7. Uczestnik przy uiszczaniu opłaty za wyjazd zobowiązany jest zapoznać się z treścią „Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia”, co poświadcza własnoręcznym podpisem.
§8. Uczestnik po przyjeździe do Hotelu zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora celem zakwaterowania.
ROZDZIAŁ IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYJAZDU. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA I
UCZESTNIKÓW WYJAZDU
§9. Organizator zapewnia Uczestnikom zakwaterowanie oraz wyżywienie, jak również ubezpieczenie NNW.
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§10. 1. Uczestnicy zakwaterowani w określonym pokoju zobowiązani są do zdania pokoju w stanie nienaruszonym
ostatniego dnia Wyjazdu.
2. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pokojach przy kwaterowaniu, są zobowiązani niezwłocznie zgłosić je
Organizatorowi, aby nie ponosić odpowiedzialności za ich spowodowanie.
§11. 1. Na miejscu, w momencie zakwaterowania Organizator pobiera od Uczestników kwoty pieniędzy z tytułu kaucji,
która może być wykorzystana przez Organizatora wyłącznie na pokrycie zniszczeń powstałych w Hotelu z
zastrzeżeniem par. 4.
2. Uczestnik zobowiązany jest posiadać w momencie wpłaty kaucji odliczoną kwotę w wysokości 15 PLN.
3. Kaucja zabezpiecza tylko te zniszczenia, których sprawcy nie można ustalić.
4. Niewykorzystana kaucja musi zostać zwrócona Uczestnikom, chyba że Uczestnicy postanowią inaczej.
§12. 1. Przy pobraniu kaucji Uczestnik podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i całościowej akceptacji
wszystkich jego postanowień.
2. Własnoręczny podpis Uczestnika poczytuje się także jako dowód wpłaty kaucji.
§13. Uczestnik Wyjazdu akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na Wyjazd, a w
przypadku szczególnych przypadłości powiadomił o nich Organizatora.
§14. 1. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowień
niniejszego Regulaminu i poleceń Organizatora.
2. W przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika prawa lub niniejszego Regulaminu, Organizator może
powiadomić organy ścigania lub zwrócić się do organów uniwersyteckich o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
§15. Uczestnik ma obowiązek szanować innych Uczestników, Organizatora i Gości zaproszonych przez Organizatora.
§16. Zakazane jest posiadanie lub stosowanie używek zabronionych przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a także
innych podobnie działających substancji psychoaktywnych.
§17. Zakazane jest posiadanie i używanie materiałów wybuchowych, broni palnej, ostrych narzędzi lub innych
podobnie niebezpiecznych przedmiotów.
§18. 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowane przez siebie w trakcie
Wyjazdu uszkodzenia mienia oraz szkody wyrządzone osobom trzecim.
2. Jeżeli ustalenie tożsamości osób winnych za szkody powstałe w trakcie trwania Wyjazdu w pokojach będzie
niemożliwe, solidarną odpowiedzialność finansową ponoszą osoby zameldowane w określonym pokoju.
3. Jeżeli ustalenie tożsamości osób winnych za szkody powstałe w trakcie trwania Wyjazdu w pozostałych częściach
Hotelu będzie niemożliwe, solidarną odpowiedzialność finansową ponoszą wszyscy uczestnicy Wyjazdu.
4. W przypadku szkód o znacznej wartości uczestnicy zobowiązani będą do zapłaty kwoty ustalonej przez Hotel wraz z
Organizatorem, odpowiadającej wartości wyrządzonych szkód.
§19. 1. Przebywanie na terenie Wyjazdu osób niebędących Uczestnikami, bez wcześniejszej zgody Organizatora, jest
zabronione.
2. Uczestnicy przyjmujący osoby, bez uprzedniej zgody i wiedzy Organizatora, zostaną niezwłocznie ukarani, poprzez
upomnienie Organizatora, a w ostateczności karą wydalenia z Wyjazdu bez możliwości zwrotu kosztów.
§20. 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowanie Uczestników w trakcie
trwania Wyjazdu.
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2. Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą Uczestnika oraz jego mieniem w trakcie Wyjazdu i tym samym
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest
Wyjazd.
§21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie spowodowane działaniem siły wyższej lub
nieprzewidziane wypadki losowe.
§22. Organizator ma prawo usunąć z Wyjazdu Uczestnika, który nie stosuje się do postanowień niniejszego
Regulaminu.
§23. W przypadku usunięcia Uczestnika z Wyjazdu Organizator nie zwraca Uczestnikowi środków wynikających z
niewykorzystania świadczenia przewidzianego podczas Wyjazdu.
§24. Rezygnacja złożona po upływie dnia 14 listopada 2018 roku nie pociąga za sobą zwrotu kosztów Uczestnikowi.
§25. Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach podsumowujących wyjazd oraz
materiałach promujących Samorząd Studentów WPiA UW i wydarzenia organizowanych/współorganizowanych przez
SS WPiA UW, zwłaszcza kolejnych edycji wyjazdu. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.
§26. 1. Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie realizacji i organizacji
Wyjazdu – zgodnie z RODO1.
2. Uczestnik Wyjazdu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Wyjazdu jest dobrowolne.
§27. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i programie.
2. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o wszelkich ewentualnych zmianach w Regulaminie przed
rozpoczęciem Wyjazdu, drogą mailową.
§28. W sprawach spornych decyduje Organizator.

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
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