REGULAMIN
„OBOZU ADAPTACYJNO-SZKOLENIOWEGO
CHŁAPOWO 3-14 WRZEŚNIA 2018”

1. Organizatorem „Obozu adaptacyjno-szkoleniowego Chłapowo 3-14 września 2018”,
zwanym dalej Obozem, jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, tel. (032) 257 72 19, e-mail:
nzs@ue.katowice.pl, zwanym dalej NZS UE w Katowicach.
2. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich Uczestników oraz Gości Obozu.
3. Do udziału w Obozie uprawnieni są studenci roku „0” czyli osoby, które zostały przyjęte na
pierwszy rok studiów na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w roku akademickim
2018/2019.
4. NZS UE w Katowicach ustala i zatwierdza listę Uczestników oraz Gości Obozu.
5. Zgłaszający się na Obóz powinien zapoznać się z Regulaminem oraz uiścić opłatę za Obóz
w wysokości 549 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie
prawo do wydłużenia lub skrócenia tego terminu po wcześniejszym indywidualnym
uzgodnieniem tego z uczestnikiem Obozu.
6. Wszelkie informacje dotyczące Obozu znajdują się na stronie www.nzs.ue.katowice.pl,
https://www.adapciak.com.pl, https://www.facebook.com/nzs.adapciak, oraz na plakatach i
ulotkach. Do źródeł oficjalnych o Obozie należy jeszcze kontakt emailowy.
7. W ramach wpłaty za Obóz Uczestnik ma zagwarantowane: zakwaterowanie w pensjonacie
„Zibi” (ul.Władysławowska 41, 84-120 Chłapowo), wyżywienie (śniadanie i obiadokolację),
ubezpieczenie NNW, gadżety, gwarancja realizacji programu oraz dojazd spod Dworca PKP
w Katowicach na miejsce obozu i z powrotem.
8. Bieżące informacje na temat realizacji programu Obozu oraz inne zarządzenia NZS UE w
Katowicach będą wywieszane do wiadomości Uczestników koło stołówki pensjonatu „Zibi”.
9. W przypadku rezygnacji uczestnictwa w Obozie należy powiadomić tym NZS UE w
Katowicach do dnia 10 sierpnia 2018 r. W przeciwnym razie deklarujący traci 100% wpłaty.
10. W przypadku zdarzeń losowych Organizator rości sobie prawo do ewentualnego zwrotu
kosztów pomniejszonych o koszty stałe.
11. Uczestnicy zobowiązują się stosować do zarządzeń NZS UE w Katowicach dotyczących
programu i zasad obowiązujących w trakcie Obozu.

12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność(finansową jak i prawną) za spowodowane
przez siebie straty w trakcie trwania Obozu. Jeżeli ustalenie tożsamości osób winnych
ewentualnych szkód w pokojach będzie niemożliwe, to solidarną odpowiedzialność
finansową ponoszą osoby zameldowane w określonym pokoju.
13. Podczas podróży w pociągu należy przestrzegać podstawowych zasad kolei, w
szczególności nie wolno opuszczać pociągu na stacjach pośrednich.
14. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej lub
studenckiej.
15. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie ośrodka osób trzecich
niebędących Uczestnikami Obozu oraz Gośćmi Obozu.
16. Wszelkie sprawy wymagające interwencji NZS UE w Katowicach należy niezwłocznie
zgłaszać do odpowiednich osób, których lista oraz numery pokojów będą dostępne u
Koordynatora bądź kadry.
17. Uczestnicy Obozu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa korzystania z
wody i terenów przywodnych.
18. W trakcie trwania Obozu zabrania się spożywania przez uczestników substancji
psychoaktywnych i środków odurzających pod rygorem natychmiastowego usunięcia z
Obozu.
19. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń NZS UE w Katowicach, nieprzestrzeganie
niniejszego
regulaminu oraz złe zachowanie, uczestnicy mogą zostać ukarani:
a. upomnieniem,
b. publicznym upomnieniem,
c. powiadomieniem Władz Uczelni,
d. usunięciem z Obozu.
20. NZS UE w Katowicach zastrzega sobie prawo do interwencji w przypadku sytuacji
wykraczających poza niniejszy Regulamin, a uznanych za niestosowne.

