WYPRAWA ADAPCIAK - FAQ
1. W jakim terminie odbywa się Wyprawa Adapciak?
Od 12 do 20 września.
2. Gdzie będziemy zakwaterowani?
W ośrodku ONDRASZEK w Ustroniu, który będzie do naszej dyspozycji na
wyłączność. Zakwaterowani będziecie w 2 lub 3 osobowych pokojach z
łazienkami.
Link do strony ośrodka: www.ondraszek.pl
3. Ile kosztuje Adapciak?
549 zł od osoby.
4. Co zawiera cena?
Zakwaterowanie w ośrodku, pełne wyżywienie, transport autokarem w obie
strony, ubezpieczenie NNW, adapciakową koszulkę, pakiet gadżetów od
naszych partnerów, wiele atrakcji w czasie pobytu, fotorelację z wydarzeń i
imprez.
5. Co będziemy jedli?
Codziennie dostaniecie 3 posiłki – śniadanie, obiad i kolację, a w ciągu dnia
także do Waszej dyspozycji będzie aneks kuchenny. W okolicy znajduje się
również kilka sprawdzonych pizzerii oferujących dostawę do ośrodka. Istnieje
możliwość otrzymania posiłków dostosowanych do potrzeb i preferencji
żywieniowych.
6. Jak wygląda typowy dzień na Adapciaku?
Dzień zaczyna się od śniadania, następnie różne atrakcje, zabawy i szkolenia
w różnych dziedzinach. Przed obiadem macie czas na odpoczynek, po czym
odbywają się eventy, a po kolacji przychodzi czas na imprezę. Więcej
informacji o wszystkich wydarzeniach na stronie Wyprawy Adapciak na
rozpisce dni i imprez.
7. Co należy wiedzieć o imprezach?
Zaczynają się o 21:00 i trwają aż najwytrwalsi nie opuszczą imprezowni.
Wszystkie mają swój niepowtarzalny klimat i są przebierane – sprawdź jakie
konkretnie imprezy dla Was przygotowaliśmy:
http://adapciak.paneuropa.com.pl/index.php/zabawa/

8. A co w przerwach od imprezowania i jedzenia?
Zorganizowaliśmy dla was mnóstwo atrakcji, dzięki którym, miedzy innymi,
poznacie siebie nawzajem oraz kadrę czyli nas. :)
9. Czy atrakcje są obowiązkowe?
Oczywiście, że nie ale mile widziana będzie Wasza obecność i
zaangażowanie. Staramy się, żeby atrakcje były dla Was ciekawe, żebyście
nie mieli ochoty na odpoczynek w pokojach, na który oczywiście też
znajdzie się czas.
10. Jak przebierać się na imprezy?
Im bardziej w klimacie imprezy tym lepiej. Inspiracje możecie znaleźć na
naszym fanpage'u (facebook.com/WyprawaAdapciak). W ośrodku będzie
ewentualnie możliwość dobrania drobnych elementów do strojów, jednak są
one pojedyncze wiec warto mieć swoje.
11. Jakie ubrania zabrać?
Przede wszystkim imprezowe ciuszki, pasujące do niepowtarzalnego klimatu
imprezy. Nie zapomnijcie także czegoś ciepłego, gdyby pogoda nie
dopisywała. Pamiętajcie również o zabraniu luźnych i wygodnych ubrań,
których nie będziecie się bali pobrudzić, zamoczyć lub uszkodzić.
12. Ile przeciętny adapciakowicz wydaje na jednej imprezie?
Średnio codziennie wydaje ok 10 – 15 zł, co całkowicie wystarcza. Dla
przykładu – „Złoty Nektar” (;)) jest tylko za 1 zł!
13. Ile pieniędzy zabrać?
Według uznania, lecz zwracamy się z prośbą o zabranie jak największej ilości
drobniejszych pieniędzy, żeby ułatwić nam wydawanie reszty na barze. Poza
tym istnieje możliwość zrobienia przelewu i otrzymania gotówki na miejscu.
14. Jak wygląda sprawa zakupów?
Nie przewidujemy wycieczek na miasto i do sklepów, które są trochę
oddalone od ośrodka. Jednak co jakiś czas kadra będzie jeździła na większe
zakupy i wtedy będzie do Waszej dyspozycji. Asortyment imprezowy
dostępny będzie na miejscu, z domu natomiast weźcie najpotrzebniejsze dla
was rzeczy tj.: ręczniki, leki, środki higieniczne, papierosy itp.

15. Ilu nowych ludzi będę mógł poznać?
Na Adapciaka jedzie 50 nowy studentów, w tym mamy nadzieję i TY, oraz ok.
40 osób z kadry, czyli pozytywnie zakręconych wokół Organizacji
Studenckiej PANEUROPA. Tyle też osób będziesz w stanie poznać w ciągu
tych 9 dni spędzonych z nami.
16. Co jeżeli jadę sam? Z kim będę w pokoju?
Większość uczestników nie będzie się znała przed wyjazdem, ale spokojnie,
będziecie mieli okazję poznać się już w autokarze. Na miejscu, po tym jak
dobierzecie się w grupki lub zostaniecie dobrani, przydzielone zostaną Wam
pokoje.
17. Do kiedy można się zapisywać?
Do 22 lipca
18. Kiedy i jak dowiem się czy zostałem zakwalifikowany?
Zanim dostaniecie maila z informacją będziemy do Was dzwonić
telefonicznie. Będzie to około 25 lipca.
19. Do kiedy trzeba wpłacić pieniądze za wyjazd?
Do 11 sierpnia.
20. Gdzie mogę Was śledzić i obserwować na bieżąco?
Przede wszystkim na facebooku jako Organizację Studencką PANEUROPA
(facebook.com/paneuropa) oraz Wyprawę Adapciak
(facebook.com/wyprawaadapciak). Jesteśmy także na Instagramie!
(/paneuropa_ue)

