REGULAMIN WYJAZDU SZKOLENIOWEGO SPreJ 2017
I. ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem Wyjazdu szkoleniowego SPreJ, zwanego dalej „Wyjazdem” jest
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z siedzibą
w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikami Wyjazdu mogą być studenci I roku Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, dwie osoby z każdej grupy dziekańskiej, które dokonają internetowej rejestracji
oraz wpłacą pieniądze na podane konto.
3. Wpłata pieniędzy jest równoznaczna z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz
jego akceptacją.
4. Celem Wyjazdu jest zdobycie przez Uczestników wiedzy z zakresu funkcjonowania
Uczelni oraz praw i obowiązków studenta.
5. Wyjazd odbędzie się w dniach 28-29 października 2017 roku, w domu wypoczynkowym
„Dziubasówka”, którego adres to:
Suche 30c, 34-520 Poronin Suche.
6. Miejscem zbiórki Uczestników Wyjazdu jest wejście główne do pawilonu dydaktycznosportowego.
7. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych
z organizacją Wyjazdu czuwają Koordynator Angelika Ochońska oraz określeni Sympatycy
Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwani dalej
„Grupą Projektową”, w składzie Klaudia Braś, Martyna Omielska, Filip Piszczek, Wojciech
Krzyżak.
II.REJESTRACJA
1. Rejestracja na Wyjazd składa się z dwóch etapów :
● wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.nzsuek.pl,
● wpłaty kwoty 57 zł na konto bankowe podane przez Organizatora, wraz
z przesłaniem potwierdzenia przelewu drogą mailową na adres sprej@nzsuek.pl
2. Wypełnienie formularza rejestracji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych w celu dalszej organizacji Wyjazdu.
3. W Wyjeździe bierze udział 40 osób. Każdy kolejny uczestnik jest wpisywany na Listę
Rezerwową.
4. Rejestracja możliwa będzie od dnia 16 października, od godziny 20:00 do wyczerpania
miejsc.
5. Wpłat należy dokonywać w terminie 48 godzin od otrzymania od Organizatorów maila
dotyczącego uregulowania płatności w związku z Wyjazdem.
6. Brak wpłaty i potwierdzenia przelewu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny
z rezygnacją z uczestnictwa w Wyjeździe. Miejsce zajmuje pierwsza osoba z Listy
Rezerwowej.

III. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Organizator oświadcza, że dane osobowe zawarte w formularzu nie zostaną przekazane
dalej.
2. Organizator zobowiązuje się do:
● zapewnienia Uczestnikom noclegu oraz wyżywienia,
● ubezpieczenia NNW podczas pobytu na Wyjeździe,
● zorganizowania udziału w 2 szkoleniach z zakresu podanego przez Organizatora,
● przejazdu z miejsca zbiórki do ośrodka wypoczynkowego i z powrotem.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
● skradziony, uszkodzony lub zagubiony bagaż Uczestnika,
● zachowanie Uczestników Wyjazdu oraz następstwa z tego wynikające, w tym
chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.
4. Organizator ma prawo do skreślenia Uczestnika z „Listy Uczestników” oraz wydalenia
z wyjazdu z powrotem na własny koszt i bez zwrotu pieniędzy, w przypadku rażącego
naruszania zasad współżycia społecznego lub niniejszego Regulaminu w czasie trwania
podróży i pobytu.
5. Uczestnik zobowiązuje się do:
● Przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu ośrodka,
● stawienia się na zbiórce w wyznaczonym terminie,
● nie spożywania napojów alkoholowych i wszelkiego rodzaju środków odurzających
podczas trwania szkoleń,w przerwie między nimi oraz podczas podróży,
● nie stosowania środków odurzających podczas trwania całego Wyjazdu.
● stosowania się do poleceń Grupy Projektowej,
● pozostawienia swojego miejsca pobytu w stanie, w jakim zastał go w momencie
zameldowania,
● pokrycia ewentualnych szkód podczas Wyjazdu,
● nieposiadania wszelkiego rodzaju broni, środków odurzających i innych przedmiotów
narażających Uczestników na niebezpieczeństwo.
6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wysokości 10 złotych.
● Kaucja podlega zwrotowi w pełnym zakresie, chyba że przepisy szczególne stanowią
inaczej.
● Tryb zwrotu kaucji określają Organizatorzy w drodze informacji przesłanej
Uczestnikom za pomocą poczty elektronicznej.
● Uczestnik jest zobowiązany odebrać kaucję do 14 dni od zakończenia Wyjazdu.
W razie niezastosowania się do powyższego terminu, kaucja nie podlega zwrotowi.
7.Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach
podsumowujących Wyjazd oraz materiałach promujących NZS UEK i wydarzeń
organizowanych/współorganizowanych przez NZS UEK, zwłaszcza kolejnych edycji
Wyjazdu. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie zwraca kosztów Wyjazdu w przypadku wycofania się z uczestnictwa
w Wyjeździe, chyba że Uczestnik znajdzie osobę na swoje miejsce.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wyjazdu z przyczyn od niego
niezależnych. W takim przypadku Uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość:
uzyskania zwrotu wpłaconych środków na swoje konto lub w siedzibie Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

