Regulamin „Adapciaka 2017"
1. Organizatorem wyjazdu adaptacyjnego dla przyszłych studentów I roku studiów I

stopnia „Adapciak 2017", zwanego dalej: „obozem" jest Samorząd Studencki
Politechniki Krakowskiej z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, tel. (12)
628 29 15, e-mail: biuro@samorzad.pk.edu.pl, zwanym dalej: „SSPK".
2. Podczas trwania obozu, przedstawicielami SSPK jest „Kadra”
3. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich uczestników oraz gości obozu.
4. Do udziału w obozie dopuszczone są osoby, które po raz pierwszy zostały przyjęte na
pierwszy rok studiów I stopnia na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim
2017/18.
5. SSPK ustala i zatwierdza listę uczestników oraz gości obozu, na podstawie nadesłanych
formularzy zgłoszeniowych i wpłat.
6. Zgłaszający się na obóz powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy uczesnika,
zapoznać się z regulaminem oraz wnieść opłatę za obóz w wysokości 450 zł w
terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia
lub skrócenia tego terminu po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikiem obozu.
7. Zgłoszenia należy przesyłać do 18 sierpnia 2017 r. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje
kolejność nadsyłanych zgłoszeń. W przypadku wyczerpania miejsc Organizator
zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów.
8. Udział w obozie jest możliwy tylko pod warunkiem zapoznania się oraz pisemnej
akceptacji niniejszego regulaminu pierwszego dnia obozu.
9. Wszelkie informacje dotyczące obozu znajdują się na stronie www.adapciak.pk.edu.pl
lub w serwisie www.facebook.com/adapciakpk oraz na materiałach promocyjnych
SSPK. Są to jedyne oficjalne źródła informacji o obozie.
10. W ramach wpłaty za obóz uczestnik ma zagwarantowane: zakwaterowanie wraz z
pełnym wyżywieniem, ubezpieczenie NNW, gadżety, dojazd z Krakowa do Ośrodka
Wypoczynkowo- Szkoleniowego „Andrzejówka" oraz powrót do Krakowa.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie obozu wynikających z
czynników losowych. Wszelkie zmiany będą na bieżąco ogłaszane.
12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie należy powiadomić o tym
organizatorów do dnia 10 sierpnia 2017 r. W przeciwnym razie deklarujący traci 100%
wpłaty.
13. W przypadku zdarzeń losowych Organizator rości sobie prawo do ewentualnego
zwrotu kosztów pomniejszonego o koszty stałe.
14. Uczestnicy zobowiązują się stosować do zarządzeń SSPK dotyczących programu i
zasad obowiązujących w trakcie obozu.
15. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową jak i prawną) za szkody
spowodowane przez siebie w trakcie trwania obozu.
16. Wszelkie sprawy wymagające interwencji SSPK należy niezwłocznie zgłaszać do
odpowiednich osób, których lista oraz numery kontaktowe będą dostępne u Kadry.
17. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń SSPK, Kadry bądź nieprzestrzegania
niniejszego regulaminu w trakcie trwania obozu, uczestnicy mogą zostać ukarani:
- upomnieniem,
- powiadomieniem władz Politechniki Krakowskiej,
- usunięciem z obozu, bez możliwości zwrotu kosztów obozu.
18. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.

