
Regulamin Wyjazdu Integracyjnego 
Obóz Beana 2019 

 
 

§1 Zasady Ogólne 
 
1. Organizatorem Wyjazdu integracyjnego Obóz Beana, zwanego dalej „Wyjazdem”, 
jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
z siedzibą w Krakowie przy ul.Rakowickiej 27, zwane dalej „Organizatorem”. 
 
2. Uczestnikiem Wyjazdu może być każdy student pierwszego roku, pierwszego 
stopnia, w roku akademickim 2019/2020 studiów licencjackich, inżynierskich lub 
jednolitych magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który dokona 
internetowej rejestracji i wpłaci pieniądze na numer konta podany przez 
Organizatora. 
 
3. Wpłata pieniędzy jest równoznaczna z zapoznaniem się z niniejszym 
Regulaminem oraz jego akceptacją. 
 
4. Celem Wyjazdu jest integracja osób rozpoczynających studia na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2019/2020. 
 
5. Wyjazd odbędzie się w dniach 26 sierpnia - 1 września 2019 roku w Ośrodku 
Wypoczynkowym “Jordanova” w Gołkowicach Górnych. 
 
6. Miejscem zbiórki Uczestników Wyjazdu jest wejście główne do Pawilonu 
Dydaktyczno-Sportowego, znajdującego się na terenie Kampusu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 27. 
 
7. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań 
związanych z organizacją Wyjazdu czuwają: Koordynator Małgorzata Maciaszek oraz 
określeni Członkowie i Sympatycy Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tj. Agnieszka Urbańska, Julia Wielgus, 
Aleksandra Bajor, Weronika Rodak, Anna Leśniakiewicz, Szymon Piórek, Krzysztof Bełch, 
Łukasz Kozak, Mateusz Tatrocki. 
 

 
§2 Rejestracja 
 
1.Rejestracja na Wyjazd składa się z dwóch etapów: 
• wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.obozbeana.pl, 
• wpłata kwoty 479 zł, na numer konta bankowego wskazany przez Organizatora, 



wraz z przesłaniem potwierdzenia przelewu drogą mailową na adres 
obozbeana@nzsuek.pl. 
 
2.Wypełnienie formularza rejestracji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych w celu dalszej organizacji Wyjazdu. 
 
3. O udziale w Wyjeździe decyduje kolejność rejestracji oraz decyzja Organizatora. 
W Wyjeździe bierze udział 50 uczestników. Każda kolejna osoba, która zapisze się 
na Wyjazd, zostanie wpisana na Listę Rezerwową. 
 
4. Rejestracja możliwa będzie od dnia 13 lipca 2019 r. do wyczerpania miejsc. 
 
5. Wpłat należy dokonywać w terminie 72 godzin od otrzymania od Organizatorów 
maila dotyczącego uregulowania płatności w związku z Wyjazdem. 
 
6. Brak wpłaty i potwierdzenia przelewu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny 
z rezygnacją z uczestnictwa w Wyjeździe. W takim wypadku miejsce zajmuje 
pierwsza osoba z Listy Rezerwowej. 
 
 
 
§3 Oświadczenia i zobowiązania stron 
 
1. Organizator oświadcza, że dane osobowe zawarte w formularzu nie zostaną 
przekazane osobom trzecim. 
 
2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom: 
•noclegu, 
•wyżywienia w postaci trzech posiłków dziennie, 
•ubezpieczenia NNW podczas pobytu na Wyjeździe, 
•przejazdu z miejsca zbiórki do ośrodka wypoczynkowego i z powrotem, 
•wypełnienia czasu poprzez przygotowanie szeregu atrakcji dla Uczestników Obozu. 
 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
•skradziony, uszkodzony lub zagubiony bagaż Uczestnika, 
•zachowanie Uczestników Wyjazdu oraz następstwa z tego wynikające, w tym 
chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne. 
 
4. Organizator ma prawo do skreślenia Uczestnika z Listy Uczestników oraz 
wydalenia z Wyjazdu z powrotem na własny koszt i bez zwrotu pieniędzy, 
w przypadku rażącego naruszania zasad współżycia społecznego lub poniższego 
Regulaminu w czasie trwania podróży i pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym 
“Jordanova” w Gołkowicach Górnych 
 
 



 
5. Uczestnik zobowiązuje się do: 
•przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu ośrodka, 
•stawienia się na zbiórce w wyznaczonym terminie, 
•nie spożywania napojów alkoholowych i wszelkiego rodzaju środków odurzających 
podczas podróży, a także w czasie trwania atrakcji przygotowanych przez 
Organizatorów, 
•nie stosowania żadnych środków odurzających podczas trwania całego Wyjazdu, 
•stosowania się do poleceń Grupy Projektowej, 
•pozostawienia swojego miejsca pobytu w stanie jakim zastał go w momencie 
zameldowania, 
•pokrycia kosztów ewentualnych szkód powstałych podczas Wyjazdu, 
•nieposiadania wszelkiego rodzaju broni, środków odurzających i innych 
przedmiotów narażających uczestników na niebezpieczeństwo. 
 
6.Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach 
podsumowujących Wyjazd oraz materiałach promujących NZS UEK i wydarzeń 
organizowanych/współorganizowanych przez NZS UEK, zwłaszcza kolejnych edycji 
Wyjazdu. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje. 
 
7. Uczestnik ma obowiązek, ze względu na bezpieczeństwo, przestrzegać programu 
Wyjazdu, a w czasie wolnym stosować się do poleceń Organizatora bądź Grupy 
Projektowej. 
 
 
 
§4 Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator nie zwraca kosztów Wyjazdu w przypadku wycofania się 
z uczestnictwa na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem Wyjazdu, chyba, że 
Uczestnik znajdzie osobę na swoje miejsce, zgłosi ją Organizatorowi na co najmniej 
tydzień przed rozpoczęciem Wyjazdu i ta osoba zapłaci za niego. 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wyjazdu z przyczyn od niego 
niezależnych. W takim przypadku Uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają 
możliwość uzyskania zwrotu wpłaconych środków na swoje konto lub w siedzibie 
Organizatora. 
 
3.Przebywanie na terenie Wyjazdu osób niebędących Uczestnikami jest surowo 
zabronione. 
 
4.Uczestnicy przyjmujący osoby bez uprzedniej zgody i wiedzy Grupy Projektowej 
zostaną niezwłocznie ukarani poprzez upomnienie, a w ostateczności karą 
wydalenia z Wyjazdu. W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów 
uczestnictwa. 
 



5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 
 

Administratorem przetwarzanych danych jest NZS UEK, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, 
REGON: 35675846; NIP: 6762252068, wpisana do rejestru sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie Wydział XII Gorspodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000169365. W zakresie przetwarzania Twoich 
danych osobowych możesz się z nami kontaktować pod adresem email: 
obozbeana@nzsuek.pl w tytule dopisując “ochrona danych osobowych” lub “RODO”.  
 


