
 

Regulamin 

Zjazdu Forum Uniwersytetów Polskich oraz Forum Uczelni Przyrodniczych 

Olsztyn, 21-24 kwietnia 2022 r. 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Przepisy niniejszego regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”) mają zastosowanie 

wobec uczestników Zjazdu Forum Uniwersytetów Polskich oraz Forum Uczelni 

Przyrodniczych (zwanego dalej: „Zjazdem”), organizowanego w Olsztynie w dniach 

21-24 kwietnia 2022 r. 

2. Organizatorem Zjazdu jest Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie za pośrednictwem 

Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie (zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Uczestnikiem Zjazdu może być osoba fizyczna posiadająca status studenta 

wydelegowana przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego uczelni, zwana dalej 

„Uczestnikiem”. 

4. Uczestnictwo w Zjeździe jest odpłatne. 

Zasady uczestnictwa 

§ 2 

Warunkiem udziału w Zjeździe jest zgłoszenie uczestnictwa w Zjeździe poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej: „Formularzem”) dostępnego na stronie: 

https://russ.uwm.edu.pl/zapisy-funip-fup-2022. 

§ 3 

1. Zgłoszenia uczestnictwa, o którym mowa w § 2 należy dokonać nie później niż do dnia 

8 kwietnia 2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rejestracji 

w przypadku powstania dodatkowej puli miejsc. 

2. W Zjeździe może wziąć udział 3 Uczestników z danej uczelni. Do limitu nie wliczają 

się przedstawiciele Organizatora. Powyższy zapis nie dotyczy Uczelni, których 

przedstawiciele są członkami organów statutowych Forum Uniwersytetów Polskich lub 

Forum Uczelni Przyrodniczych. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia 

limitu osób po uzgodnieniu tego z daną uczelnią, o ile istnieją przesłanki i możliwości 

do jego zwiększenia. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym 

wypełnienia Formularza. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do 

Formularza błędnych danych Uczestnika. 

5. Wypełnienie oraz przesłanie Formularza oznacza akceptację postanowień Regulaminu 

oraz zobowiązanie się przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych 

https://russ.uwm.edu.pl/zapisy-funip-fup-2022


 

ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem  

i miejscem zakwaterowania. 

6. Po przesłaniu kompletnego Formularza, na wskazany przez Uczestnika adres e-mail, 

Organizator  prześle wiadomość z potwierdzeniem rejestracji na Zjazd. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Uczestnika na Zjazd, 

informując zainteresowanego o przyczynach odmowy. 

 

Opłaty 

§ 4 

1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Zjeździe wynosi 600,00 złotych brutto (słownie: 

sześćset złotych brutto). 

2. Opłata obejmuje: 

a. nocleg, 

b. wyżywienie, 

c. uczestnictwo w warsztatach oraz posiedzeniu delegatów, 

d. materiały i upominki ze Zjazdu. 

3. Organizator zobowiązuje się do przesłania Uczestnikowi faktury w najbliższym 

możliwym terminie. 

§ 5 

1. Opłatę, o których mowa w § 4 ust. 1, należy uiścić nie później niż do dnia wynikającego 

z terminu płatności otrzymanej faktury.  

2. W sytuacji wątpliwości co do terminu wpłaty na konto Organizatora, należy przesłać do 

Organizatora potwierdzenie uiszczenia opłaty. 

3. Za termin wniesienia opłaty rozumie się dzień, w którym środki finansowe zostaną 

zaksięgowane na rachunku bankowym Organizatora. 

§ 6 

Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu Uczestników. 

Uczestnictwo w aktywnościach 

§ 7 

1. Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich aktywnościach 

zaplanowanych w ramach zjazdu, w ramach przedziałów czasowych przedstawionych 

przez Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Zjazdu, w szczególności w 

zakresie tematyki warsztatów, o czym poinformuje Uczestników. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Zjazdu także w dniu, w którym 

odbywa się Zjazd, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności 

aktywności oraz zmiany prelegentów.  



 

§ 8 

1. W trakcie trwania Zjazdu Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń 

Organizatora, ochrony oraz przedstawicieli miejsca zakwaterowania. 

2. Każdemu Uczestnikowi zostanie wydany identyfikator. 

Rezygnacja 

§ 9 

1. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Zjeździe. 

2. Rezygnacja powinna być dokonana w formie elektronicznej oraz przesłana do 

Organizatora nie później niż do dnia zakończenia zapisów. 

3. W przypadku rezygnacji po wyznaczonym terminie, Uczestnikowi nie przysługuje 

prawo do zwolnienia z opłaty za Zjazd. 

4. Za dzień rezygnacji rozumie się dzień dostarczenia rezygnacji do Organizatora. 

Środki dyscyplinujące 

§ 10 

1. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika podczas Zjazdu, w szczególności 

niestosowanie się do poleceń osób wymienionych w § 8 ust. 1, brak uczestnictwa w 

zaplanowanych aktywnościach, nadużywanie alkoholu, stosowanie środków 

odurzających, których posiadanie, produkcja, przetwarzanie, przewóz i obrót są w 

Polsce nielegalne, a także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia  

i bezpieczeństwa Uczestnika bądź innych Uczestników stanowią podstawę do 

zastosowania środków dyscyplinujących: 

a. powiadomienie władz uczelni na której studiuje Uczestnik, o zachowaniu 

Uczestnika; 

b. powiadomienia właściwych organów ścigania; 

c. niezwłocznego dyscyplinarnego usunięcia uczestnika ze Zjazdu bez możliwości 

zwrotu kosztów. 

2. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o jego rodzaju, decyduje 

Organizator. 

3. Organizator może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących 

łącznie. 

4. W sytuacji rażąco nieodpowiedniego zachowania Uczestnika stwarzającego zagrożenie 

zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika bądź innych Uczestników, ochrona oraz 

przedstawiciele miejsca zakwaterowania mogą podjąć właściwą interwencję bez 

powiadamiania Organizatora. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich regulacji miejsca 

zakwaterowania w tym zasad bezpieczeństwa określonych wewnętrznymi przepisami 

miejsca zakwaterowania. 

  



 

Odpowiedzialność materialna Uczestnika 

§ 11 

1. Uczestnicy ponoszą pełną osobistą odpowiedzialność materialną za dokonane przez 

siebie szkody wyrządzone zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są 

jakiekolwiek działania związane ze Zjazdem, jak również w miejscach zakwaterowania. 

2. Podstawą odszkodowania będzie protokół sporządzony przez przedstawiciela miejsca 

zakwaterowania lub przewoźnika i Uczestnika przy obecności Organizatora. 

3. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Uczestnika protokół podpisze 

Organizator. Odmowa podpisania protokołu nie zwalnia sprawcy z poniesienia 

odpowiedzialności. 

4. Odszkodowanie zostanie ustalone według stanu na dzień zniszczenia i według ceny na 

dzień zapłaty. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty zagubione lub 

pozostawione bez nadzoru przez Uczestników.  

Postanowienia końcowe 

§ 12 

1. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie oraz wszelkie wątpliwości interpretacyjne 

związane ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

3. Regulamin oraz zmiany w Regulaminie są niezwłocznie przekazywane Uczestnikom. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Zjazdu w każdym momencie jego 

trwania, bez podania przyczyny. 

5. W przypadku, gdy Zjazd nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez 

Uczestnika w Zjeździe spowodowanej siłą wyższą lub wywołane z winy Uczestnika. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Zjazdu. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za życie i zdrowie Uczestników Zjazdu. 


