REGULAMIN
Obozu Adaptacyjnego w Łebie odbywającego się w dniach 30 sierpnia– 3 września 2017 r, zwanego
dalej „Adapciakiem”:
1. Organizatorem obozu integracyjnego Adapciak 2017 jest Politechnika Gdańska i fundacja "Instytut
innowacyjnej Nauki".
2. Uczestnikiem Adapciaka może zostać każda osoba, która została przyjęta na studia na Politechnice
Gdańskiej i najpóźniej w dniu rozpoczęcia Adapciaka ukończy 18 lat.
3. Uczestnicy, jako osoby pełnoletnie, ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za swoje
zachowanie.
4. Uczestnicy obozu są zobowiązani do przestrzegania poleceń Organizatorów.
5. Uczestnikiem Adapciaka nie może być osoba, która brała udział w poprzednich edycjach obozu,
jeżeli nie wyrazi na to zgody główny Organizator.
6. Osoby zakwaterowane w Ośrodku Wypoczynkowym "Janina" zobowiązują sie do zdania swojego
pokoju w stanie nienaruszonym ostatniego dnia obozu.
7. Uczestnicy obozu ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone przez nich szkody.
Na poczet ewentualnej odpowiedzialności materialnej, pierwszego dnia Adapciaka od wszystkich
osób zakwaterowanych w ośrodku jest pobierana kaucja w wysokości 50 zł. Kaucja zostanie zwrócona
uczestnikom w ostatnim dniu Adapciaka, chyba że Organizator lub właściciel ośrodka stwierdzi, że w
pokoju zostały wyrządzone szkody. Za powyższe szkody, wszyscy uczestnicy obozu odpowiadają
solidarnie, a lokatorzy danego pokoju tracą całkowicie kaucje.
8. Uczestnik ma obowiązek poinformować organizatora wyjazdu o ewentualnych chorobach
przewlekłych, dolegliwościach i związanych z nimi zaleceniami lekarza oraz zażywanych lekach.
9. W przypadku kradzieży na terenie ośrodka, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej
i materialnej.
10. Podczas trwania Adapciaka, obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania narkotyków. W przypadku
posiadania i podejrzenia zażycia narkotyków, osoba zostaje natychmiast usunięta z listy uczestników
i zobowiązana do opuszczenia obozu. Jednocześnie o zaistniałym fakcie zostają poinformowane
organy ścigania oraz władze uczelni.
11. Uczestnik lub gość sprawiający problemy dyscyplinarne, zostanie skreślony z listy uczestników
i zobowiązany do opuszczenia obozu w trybie natychmiastowym.
12. Zabrania sie skakania, wychylania się z balkonu oraz przechodzenia balkonem z pokoju do pokoju.
Zabrania się wyrzucania przez balkon śmieci w szczególności: butelek i papierosów.
13. Uczestnicy obozu zobowiązani są do utrzymywania czystości w środkach transportu oraz miejscu
zakwaterowania. W przypadku środków transportu, za zniszczenia odpowiadają osoby siedzące
w promieniu 1 siedzenia od miejsca zdarzenia.
14. Uczestnicy obozu zobowiązani są do posiadania i okazywania w razie potrzeby identyfikatora
uczestnika obozu.
15. Wskazanym dla uczestników jest branie udziału w zajęciach programowych.

16. W przypadku ciąży poczętej w czasie trwania Adapciaka organizatorzy, ani uczelnia nie ponoszą
odpowiedzialności prawnej i materialnej.
17. Uczestnicy muszą stawiać się na posiłki w godzinach wyznaczonych przez organizatora.
W przypadku nie pojawienia się na posiłku porcja przeznaczona na uczestnika przepada i nie może
być wykorzystana w późniejszym terminie.
18. Uczestnicy mają obowiązek stawiać się na apelach.
19. Uczestnicy Adapciaka przyjmują do wiadomości, że w czasie wydarzeń zawartych w programie
Adapciaka, ich wizerunek może zostać utrwalony za pomocą urządzeń nagrywających obraz lub
dźwięk. Uczestnik Adapciaka wyraża zgodę na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie swojego
wizerunku dla celów dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych przez Organizatorów
Adapciaka na potrzeby promocji obozu lub Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej.
20. W przypadku wystąpienia wypadku bądź zagrożenia uczestnicy zobowiązani są do
natychmiastowego powiadomienia organizatorów.
21. Organizatorzy ani uczelnia nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i materialnej w wyniku
zaistnienia uszczerbku na zdrowiu uczestnika, jednakże organizator zapewnia ubezpieczenie NNW
w czasie trwania obozu.
22. Uczestnik usunięty z Adapciaka sam pokrywa koszty powrotu. Opłata za niewykorzystane dni nie
podlega zwrotowi.
23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu.
24. W przypadku rezygnacji uczestnika w okresie krótszym niż 10 dni przed datą planowanego
wyjazdu opłata za uczestnictwo w Adapciaku nie podlega zwrotowi, w przypadku rezygnacji w okresie
krótszym niż 17 dni, ale dłuższym niż 10 dni przed datą planowanego wyjazdy organizator gwarantuje
zwrot 50% opłaty za Adapciaka.
25. W przypadku niestawienia się w części lub pełnym okresie Adapciaka, opłata za niewykorzystane
dni nie podlega zwrotowi.
26. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania organizatorów o chęci i celu opuszczenia
ośrodka.
27. Wszelkie kwestie budzące wątpliwości, nie objęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
28. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania obozu do 5 dni przed rozpoczęciem się
wydarzenia. Organizator ma obowiązek zwrócić wpłatę oraz przekazać przyczynę odwołania na
stronie internetowej www.adapciak.sspg.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i zwrotu
kosztów dojazdu do Gdańska w przypadku odwołania obozu.
29. Osoby, które w trakcie Adapciaka zostaną zakwaterowane w Domach Studenckich Politechniki
Gdańskiej (Akademikach) zobowiązane są zapoznać się i przestrzegać postanowień Regulaminu
Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej.
OSOBY NARUSZAJACE PRZEPISY NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z LISTY UCZESTNIKÓW I
WYDALANE Z OŚRODKA.
Oświadczam że zapoznałem się i akceptuje powyższy regulamin
....…………………………………………………………

