
REGULAMIN 

 

1. Niniejszy regulamin reguluje obowiązki Uczestników Wyjazdu Pollub Kariera Camp 

w terminie 22  – 28 września 2019 r. w miejscowości Murzasichle, zwanego dalej 

Wyjazdem, a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązków. 

2. Uczestnik Wyjazdu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem 

i w pełni akceptuje jego treść. 

3. Uczestnik Wyjazdu oświadcza, że zapoznał się z podanymi informacyjnie warunkami 

lokalowo – miejscowymi Ośrodka Weronika, ul. Budzowa 4D, 34-531 Murzasichle,  

w którym odbywać się̨ będzie Wyjazd (zwanym dalej Ośrodkiem) i w pełni je 

akceptuje. 

4. Organizatorem Wyjazdu jest Politechnika Lubelska z siedzibą przy  

ul. Nadbystrzyckiej 38 D, 20 – 618 Lublin NIP 712-010-46-51, zwana dalej 

Organizatorem, a Realizatorem Biuro Karier Politechniki Lubelskiej. 

5. Uczestnikami Wyjazdu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być jedynie osoby, które 

wypełniły formularz zgłoszeniowy, zapoznały się z regulaminem i uiściły opłatę. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika bez podania 

uzasadnienia. Wpłata jest wówczas zwracana w całości na konto wpłacającego. 

7. Wyjazd rozpoczyna się w dniu 22.09.2019 r. i kończy w dniu 28.09.2019 r.  

8. Należność z tytułu uczestnictwa w Wyjeździe wynosi 550,00 PLN (pięćset 

pięćdziesiąt złotych) do dnia 12 lipca 2019 r. oraz 600,00 PLN (sześćset złotych) po 

dniu 12 lipca 2019 r.  

9. Opłata obejmuje: 

• usługę hotelarsko – gastronomiczną; 

• logistykę wyjazdu; 

• ubezpieczenie NNW; 

• organizację oraz realizację szczegółowego programu Wyjazdu. 

10. Istnieje możliwość wcześniejszego powrotu z Wyjazdu na własny koszt po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.  

11. W przypadku rezygnacji z udziału w Wyjeździe najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem 

Wyjazdu (23.08.2019 r.) Organizator zwraca pełną wpłaconą przez Uczestnika kwotę. 

12. W przypadku rezygnacji z udziału w Wyjeździe w terminie krótszym niż 30 dni przed 

Wyjazdem Organizator zwraca Uczestnikowi dokonaną przez niego wpłatę tylko  

w  przypadku gdy na miejsce Uczestnika pojedzie inny Uczestnik.   

13. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o 

godzinie 10:00 w dniu zakończenia Wyjazdu. Do godziny, w której kończy się doba 

hotelowa, Uczestnik powinien opuścić pokój oraz zwrócić klucz Kadrze Wyjazdu. 

14. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pokojach przy kwaterowaniu są 

zobowiązani niezwłocznie zgłosić je w biurze Ośrodka, aby uchylić się od 

odpowiedzialności za ich spowodowanie. 

15.  Uczestnik odpowiada finansowo za wszystkie szkody, które spowoduje do 

wysokości, którą określi Ośrodek. 



16. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z udostępnianymi w Ośrodku zasadami 

korzystania z Ośrodka oraz przestrzegać ich treści przez cały czas pobytu na jego 

terenie. 

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

Organizatora, osoby wyznaczonej jako kierownik Wyjazdu, osób wskazanych jako 

kadra Wyjazdu.  

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

19. Udział Uczestnika w propononowanych wydarzeniach organizowanych przez 

Organizatora jest uzależniony od akceptacji przez Uczestnika regulaminów tych 

wydarzeń i regulaminów miejsc pobytu oraz BHP.  

20. Poprzez swój udział w Wyjeździe Uczestnik oświadcza względem Organizatora,  

iż jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie 

Wyjazdu. 

21. Niedozwolone jest spożywanie napojów alkoholowych na terenie Ośrodka, poza 

miejscami do tego wyznaczonymi. 

22. Niedozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych w pokojach i na terenie Ośrodka, 

poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

23. Uczestnik Wyjazdu deklaruje możliwość poddania się badaniu na obecność alkoholu 

i środków odurzających we krwi. 

24. Prowadzący może odmówić przeprowadzenia zajęć z osobą, co do której ma 

uzasadnione podejrzenia, że znajduje się ona pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających. 

25. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o wyposażenie Ośrodka, do utrzymywania 

porządku w pokojach, przed nimi, jak również dbania o porządek na terenie Ośrodka. 

26. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Ośrodka, zapraszanie gości na 

Wyjazd oraz ich nocowanie w pokojach Uczestników, a także ich przebywanie na 

terenie Ośrodka. W przypadku stwierdzenia zamieszkiwania osób trzecich lub 

postronnych dla Organizatora, Uczestnicy, w których pokoju oni nocowali muszą 

zapłacić karę w wysokości 200 zł /dobę, liczone od początku pobytu Uczestników. 

27. Zabronione jest posiadanie i korzystanie przez Uczestników Wyjazdu w trakcie jego 

trwania z materiałów wybuchowych i substancji zapalających oraz urządzeń, które 

mogą spowodować poważne obrażenia lub zagrażają bezpieczeństwu pozostałych 

Uczestników. 

28. Uczestnictwo w wyjeździe jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych na obozie zdjęć za pośrednictwem 

dowolnego medium w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatora działalnością, 

w tym w szczególności w celu promocji oferty Organizatora. 

29. Niniejszym zapoznałem się z powyższym regulaminem i zobowiązuję się do jego 

stosowania. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią, w pełni odpowiadającą  

za swoje czyny. 

 


