
Regulamin Studenckiego Obozu Adaptacyjnego „Adapciak UWM 2022” 

 
Niniejszy regulamin reguluje obowiązki Uczestników Studenckiego Obozu Adaptacyjnego 

„Adapciak UWM 2022” organizowanego w terminie 20-24.09.2022 r. zwanego dalej 

„Wyjazdem”, a także konsekwencje wynikające z niewypełniania tych obowiązków. 

 

1. Organizatorem Wyjazdu jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą ul. Kanafojskiego 1, 10-722 Olsztyn 

oraz Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą 

ul. Kanafojskiego 1/06, 10-722 Olsztyn zwani łącznie dalej „Organizatorem”. 

2. Uczestnikami Wyjazdu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być jedynie osoby 

wskazane przez Organizatora, które dokonały rejestracji za pomocą formularza 

rejestracyjnego oraz uiściły należną opłatę. 

3. Wyjazd rozpoczyna się w dniu 20.09.2022 r. i kończy 24.09.2022 r. 

4. Należność z tytułu uczestnictwa obejmuje: 

● zakwaterowanie w Kortowie, 

● zajęcia i atrakcje zorganizowane w Olsztynie, 

● gadżety pamiątkowe z Adapciaka, 

● ubezpieczenie NNW, 

● pełne wyżywienie w Kortowie (przy czym pierwszym posiłkiem będzie kolacja 

20.09.2022 r., a ostatnim śniadanie 24.09.2022 r.). 

5. W przypadku nieskorzystania z usług zapewnionych przez Organizatora, Uczestnikowi 

nie przysługuje zwrot kosztów za te usługi. 

6. Uczestnicy, którzy zauważą szkody lub nieprawidłowości w swoich pokojach w 

akademiku przy kwaterowaniu są zobowiązani niezwłocznie zgłosić je do Organizatora, 

aby uchylić się od odpowiedzialności za ich spowodowanie. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z udostępnionymi w akademiku 

zasadami korzystania z pomieszczeń oraz urządzeń znajdujących się w nich, a także 

przestrzegania ich treści przez cały czas pobytu na jego terenie. 

8. W trakcie Wyjazdu, Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń 

Organizatora oraz osób wskazanych przez Organizatora jako Kadra. 

9. W trakcie trwania Wyjazdu, Uczestnik zobowiązany jest do posiadania identyfikatora, 

dostarczonego przez Organizatora oraz ma obowiązek okazywania go każdorazowo na 

polecenie Kadry Wyjazdu. Identyfikator upoważnia do uczestnictwa we wszystkich 



atrakcjach objętych programem Wyjazdu, a także stanowi podstawę do wydania 

Uczestnikowi posiłku. 

10. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z programem Wyjazdu. 

11. Poprzez swój udział w Wyjeździe Uczestnik oświadcza względem Organizatora, iż jest 

w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w Wyjeździe. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu kradzieży i/lub 

zniszczenia mienia Uczestnika. 

13. Zażywanie i posiadanie substancji psychoaktywnych lub uznanych przez państwo 

polskie za nielegalne jest niedozwolone i może grozić wydaleniem z Wyjazdu oraz 

poinformowaniem odpowiednich organów o zaistniałej sytuacji. 

14. Organizator/Kadra Wyjazdu może odmówić przeprowadzenia zajęć z osobą, co do 

której ma uzasadnione podejrzenia, że znajduje się ona pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających. 

15. Organizator/Kadra Wyjazdu może podjąć decyzję o przymusowym wcześniejszym 

zakończeniu uczestnictwa w wyjeździe, w przypadku gdy Uczestnik dokona umyślnego, 

rażącego wykroczenia Regulaminu Wyjazdu. 

16. Uczestnik zostanie skreślony z Listy Uczestników i zobowiązany do opuszczenia 

Wyjazdu również w sytuacji:  

● naruszenie niniejszego Regulaminu;  

● wystąpienia zachowań naruszających zasady współżycia społecznego lub 

obowiązujące przepisy prawa;  

● wystąpienia zachowania stwarzającego zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa 

Uczestnika lub innych osób uczestniczących w Wyjeździe. 

17. Uczestnik zobowiązany jest do zgłaszania niezwłocznie Organizatorowi/Kadrze 

Wyjazdu wszelkich oznak złego samopoczucia lub kontuzji. 

18. Uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych 

na Wyjeździe (opuszczenie zajęć może nastąpić tylko po uprzednim wyrażeniu na to 

zgody przez Organizatora/ Kadrę Wyjazdu). 

19. Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych na obozie zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium w celu 

zgodnym z prowadzoną przez Organizatora działalnością, w tym w szczególności w celu 

promocji świadczonych usług lub promocji życia akademickiego. 

20. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych przez Organizatora 



w celu: przekazania ich Uczestnikom danego Wyjazdu, stworzenia galerii zdjęć z 

Wyjazdu. Materiały te będą dostarczone w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformy internetowej. Galeria będzie umieszczona na wybranych profilach 

społecznościowych należących do Organizatora. 

21. Uczestnik, który zamierza opuścić Wyjazd przed jego oficjalnym zakończeniem 

zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatora Wyjazdu. 

22. Uczestnik zapewnia, że jest zdrowy w dniu przyjazdu oraz nie ma żadnych objawów 

sugerujących chorobę zakaźną. 

23. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania ze sobą ważnych dokumentów 

potwierdzających jego tożsamość. Dopuszcza się dokumenty w formie elektronicznej 

przez aplikację mObywatel. 

24. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Wyjazdu w okresie krótszym niż 14 dni przed datą 

planowanego rozpoczęcia Wyjazdu opłata za uczestnictwo w Wyjeździe nie podlega 

zwrotowi. W przypadku rezygnacji w okresie dłuższym niż 14 dni Uczestnikowi jest 

zwracana opłata, jednak ponosi on koszt obsługi płatności w wysokości 50 zł. 

25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

przepisy kodeksu cywilnego. 

26. Wszystkie sprawy sporne między Uczestnikiem, a Organizatorem dotyczące Wyjazdu 

będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny z siedzibą właściwą dla Organizatora. 

27. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na 

potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wyjazdu oraz bezpieczeństwa 

Uczestnikom Wyjazdu, a także wymogi wynikające z przepisów prawa, wprowadzonych 

w związku z pandemią COVID – 19. 


