REGULAMIN
„Wyjazdu Integracyjnego Paneuropy - Wyprawa Adapciak 2021”

Postanowienia ogólne

§1
„Wyjazd Integracyjnego Paneuropy - Wyprawa Adapciak 2021” zwany dalej „wyjazdem
integracyjnym ” odbywać się będzie w terminie od 15 do 23 września 2021 r. w Ustroniu w Ośrodku
Wypoczynkowym „Ondraszek” zwanych dalej „ośrodkiem”.

§2
Organizatorem wyjazdu jest Organizacja Studencka PANEUROPA Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach zwana dalej „Organizatorem”.

§3
Uczestnikiem „Wyjazdu Integracyjnego Paneuropy - Wyprawa Adapciak 2021” może być osoba,
która zakwalifikowała się na I stopień studiów stacjonarnych licencjackich lub inżynierskich oraz
złoży wszystkie niezbędne dokumenty do rozpoczęcia nauki na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Katowicach w terminie do 21.07.2021 r.
§4
Każdy Uczestnik ma obowiązek stosować się do prawa panującego w Polsce, niniejszego Regulaminu
oraz poleceń Organizatora.

Zasady

§5
Każdy Uczestnik wyjazdu ma obowiązek stosować przepisy ogólne BHP, o których zostanie
poinformowany przez Organizatora obozu przed rozpoczęciem wyjazdu.

Każdy Uczestnik, który ma zamiar:

§6

a) przyjechać/wyjechać na wyjazd integracyjny innym środkiem transportu niż oferuje Organizator,
b) przyjechać na wyjazd integracyjny w terminie późniejszym niż przewiduje to §1,
c) opuścić wyjazd integracyjny w terminie wcześniejszym niż przewiduje to §1,
ma obowiązek zgłosić to Organizatorowi w formie pisemnej.

Prawa i obowiązki uczestnika

§7
Uczestnik wyjazdu integracyjnego ma prawo korzystać z wszelkich rzeczy, jakie zostały
przygotowane przez Organizatorów, tj:

a) przejazd autokarem
b) 8 noclegów z pełnym wyżywieniem (śniadania, obiady, kolacje)
c) ubezpieczenie
d) gry, zabawy integracyjne
e) zapoznanie z funkcjonowaniem Uniwersytetu Ekonomicznego,
f) inne atrakcje zdefiniowane przez harmonogram wyjazdu, który dostępny jest u każdej osoby
będącej Kadrą wyjazdu Integracyjnego.

§8
Uczestnik wyjazdu integracyjnego ma obowiązek:

a) punktualnie stawiać się na miejscu zbiórki,
b) dostosowywać się do poleceń Organizatora wyjazdu integracyjnego,
c) zgłaszać Organizatorowi wszelkie nieprawidłowości, jakie będą miały miejsce podczas wyjazdu
integracyjnego.

§9
Podczas wyjazdu integracyjnego zabrania się:

a) posiadania wszelkich używek, które są niedozwolone na mocy prawa polskiego,
b) dewastowania własności ośrodka, w jakim jest organizowany wyjazd integracyjny,
c) stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innego Uczestnika wyjazdu bądź też
Organizatora,
d) palenia tytoniu w miejscach zabronionych,
e) posiadania i używania materiałów pirotechnicznych, broni i innych przedmiotów, które mogą
bezpośrednio zagrażać zdrowiu i życiu pozostałym Uczestnikom wyjazdu integracyjnego.
f) W godzinach 22.00 do 6.00 opuszczania budynku. W szczególnych przypadkach Organizator może
zezwolić Uczestnikowi na upuszczenie ośrodka.
g) Przebywania poza ośrodkiem w miejscach nie gwarantujących ograniczonego do minimum
kontaktu z osobami trzecimi.

§10
W czasie trwania wyjazdu integracyjnego obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie
ośrodka osób trzecich nie będących Uczestnikami wyjazdu integracyjnego lub nie będących osobami
zaproszonymi przez Organizatora.
§11
Uczestnik bierze udział w zajęciach szkoleniowo–rekreacyjnych oraz imprezach integracyjnych z
własnej woli i na własną odpowiedzialność.
§12
W razie organizowania zajęć outdoor’owych w ramach atrakcji wyjazdu Uczestnik ma bezwzględnie
dostosowywać się do zasad przedstawionych przez Organizatora lub osobę wyznaczoną przez
Organizatora do prowadzenia zajęć outdoor’owych.

§13
Wizerunek Uczestnika:
Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promujących
Paneuropę i jej działania w szczególności w materiałach podsumowujących wyjazd oraz kolejnych
edycjach wyjazdu.
Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.

Kary

§14
W każdej sytuacji, w której dochodzi do złamania zasad opisanych zarówno w Regulaminie oraz
podanych w pierwszym dniu wyjazdu integracyjnego w formie spotkania informacyjnego, stosuje się
odpowiednią karę.

§15
Organizator może wobec Uczestnika wyjazdu zastosować w przypadku naruszenia niniejszego
Regulaminu następujące kary:
a) upomnienie ustne,
b) wydalenie Uczestnika z wyjazdu integracyjnego bez zwrotu kwoty wpłaconej przez niego,
c) natychmiastowe zawiadomienie do miejscowych organów porządkowych o zaistniałej sytuacji.

Wytyczne dotyczące organizowania wypoczynku w czasie COVID-19

§16
Informacje wstępne:

1.

Każdy uczestnik zobligowany jest w dniu wyjazdu dostarczyć pisemne oświadczenie
Organizatorowi (Załącznik nr 1), że jest zdrowy. Pisemne oświadczenie informuje o braku
u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.

2.

Uczestnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z
osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wyjazdu, co stwierdza
się na podstawie oświadczenia Uczestnika,

3.

Uczestnik zobligowany jest do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi wyjazdu
przesłanymi przez Organizatora najpóźniej na 5 dni przed wyjazdem. Biorąc udział w
wyjeździe integracyjnym Uczestnik deklaruje, że jest przygotowany do stosowania się do
wytycznych i Regulaminów uczestnictwa.

Każdy Uczestnik obligatoryjnie musi dostarczyć pisemne oświadczenie (załącznik
Organizatorowi lub wyznaczonej przez niego osobie, przed wejściem do autokaru.

nr

1)

4.

W przypadku występowania u Uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie
opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyjeździe
integracyjnym maksymalnie do 7 dni od daty zapisania się na wyjazd integracyjny
(dostarczone mailowo na adres kontakt@paneuropa.com.pl), lecz nie później niż na 5 dni
przed rozpoczęciem wyjazdu integracyjnego.

5.

Każdy Uczestnik powinien zaopatrzyć się w indywidualne osłony nosa i ust do użycia
podczas pobytu na wyjeździe.

§17
Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub
wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku

1.

Każdy Uczestnik, u którego wystąpią niepokojące objawy sugerujące zakażenie
koronawirusem, niezwłocznie zostanie odizolowany w oddzielnym pomieszczeniu, a
Organizator bądź osoba wyznaczona przez Organizatora skontaktuje się telefonicznie z
lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości
zakażenia koronawirusem.

Zakres odpowiedzialności Organizacji Studenckiej PANEUROPA

§18
Organizator wyjazdu nie odpowiada za rzeczy zagubione, które należą do Uczestnika wyjazdu
integracyjnego.

§19
W przypadku konieczności rezygnacji z Wyjazdu z przyczyn obiektywnych należy powiadomić
Organizatora o tym fakcie nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Wyjazdu, w przeciwnym
razie deklarujący traci 100% wpłaty. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną.

§20
W przypadku niepełnego pobytu na Wyjeździe, niewynikającego z winy Organizatora Uczestnikowi
nie przysługuje prawo do zwrotu wpłat.

§21
Organizator nie bierze odpowiedzialności za czyny naruszające porządek prawny popełnione przez
Uczestnika wyjazdu integracyjnego.

§22
Organizator nie pokrywa kosztów związanych z zagubieniem jakiejkolwiek własności ośrodka przez
Uczestnika wyjazdu integracyjnego.

§23
Organizator wyjazdu nie odpowiada za wszelkie problemy wynikające z chorób, jakie nie zostały
przekazane przez Uczestnika wyjazdu w formularzu rekrutacyjnym.

§24
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu wyjazdu integracyjnego oraz niniejszego
Regulaminu.

§25
Koszt wyjazdu to 595,00 zł, w całości płatny na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
§26
Uczestnik wyjazdu może opłacić wyjazd w ratach. Do 10.09 br. (piątek) wpłaca się zadatek w
wysokości 100 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 495 zł wpłaca się najpóźniej do 14.09
(wtorek).

§27
W razie zaistniałej potrzeby Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu zapisów na
Wyjazd Integracyjny Paneuropy - Wyprawa Adapciak maksymalnie do dnia 14.09 (wtorek). Tym
samym okres uiszczenia zapłaty za wyjazd ulegnie wydłużeniu do dnia 14.09 (wtorek).

§28
O wydłużeniu terminu zapisów oraz zapłaty Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie głównej
www.adapciak.paneuropa.com.pl/. W przypadku uiszczania opłaty w dniu 14.09 Organizator może
poprosić uczestnika o wykazanie zapłaty poprzez wysłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy
kontakt@paneuropa.com.pl.

§29
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wyjazdu Integracyjnego Paneuropy - Wyprawa
Adapciak ze względu na niewystarczającą ilość uczestników nie później niż 14.09 br. (wtorek).
Zwrot całkowity kosztów związanych z wyjazdem będzie dokonywany w czasie trzech tygodni od
przekazania informacji uczestnikom.

Postanowienia końcowe

§30
Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji oraz organizacji wyjazdu integracyjnego – zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z póź.zm.).
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do wzięcia udziału w wyjeździe integracyjnym.

§31
Akceptując niniejszy Regulamin każdy z Uczestników składa oświadczenie, że nie ma żadnych
przeciwskazań zdrowotnych, aby wziąć udział w wyjeździe integracyjnym. W przypadku osób z
chorobami przewlekłymi obowiązują dodatkowe wytyczne i zostały opisane w §16 pkt. 4.

§32
Kwestie sporne będą rozpatrywane przez Przewodniczącego Organizacji Studenckiej PANEUROPA
wraz z Członkami Zarządu oraz wyznaczonego przedstawiciela Organizatora.

