
 
Regulamin wyjazdu integracyjnego studentów GWSH 

Postanowienia ogólne 
§1 

Wyjazd integracyjny odbywa się w terminie od 26 do 28 października 2018r. 
 

§2 
Organizatorem wyjazdu jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Realizatorem 
wyjazdu jest Rada Studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. 

 
§3 

Uczestnikami wyjazdu są studenci Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.  
 

§4 
Każdy uczestnik ma obowiązek stosować się do prawa panującego w Polsce, niniejszego 
Regulaminu oraz poleceń Organizatora.  

 
§5 

Podczas zajęć outdoor’owych w ramach atrakcji obozu adaptacyjnego studentów GWSH uczestnik 
ma bezwzględnie dostosowywać się do zasad przedstawionych przez firmę prowadzącą zajęcia 
outdoor’owe.  

Zasady 
 

§6 
Każdy uczestnik wyjazdu ma obowiązek stosować przepisy ogólne BHP, o których zostanie 
poinformowany przez organizatorów obozu przed rozpoczęciem wyjazdu.  
 

§7 
Każdy Uczestnik, który ma zamiar: 

a) przyjechać/wyjechać na obóz integracyjny innym środkiem transportu niż oferuje organizator,  
b) przyjechać/wyjechać na obóz integracyjny w terminie późniejszym niż przewiduje to §1,  
c) przyjechać/wyjechać z obozu integracyjnego w terminie wcześniejszym niż przewiduje to §1,  
ma obowiązek zgłosić to organizatorom w formie pisemnej.  
 

Prawa i obowiązki uczestnika 
 

§8 
Uczestnik wyjazdu integracyjnego ma prawo korzystać z wszelkich rzeczy, jakie zostały 
przygotowane przez Organizatorów, tj: 

a) przejazd autokarem  
b) 2 noclegi z wyżywieniem 
c) ubezpieczenie  
d) gry, zabawy integracyjne  
e) spotkanie z Władzami Uczelni  
f) inne zdefiniowane przez harmonogram wyjazdu, który dostępny jest u każdego członka 
kadry obozu adaptacyjnego  

 
§9 

Uczestnik wyjazdu integracyjnego ma obowiązek: 
a) punktualnie stawiać się na miejscu zbiórki  
b) dostosowywać się do poleceń Organizatora wyjazdu  
c) zgłaszać organizatorom wszelkie nieprawidłowości, jakie będą miały miejsce podczas 
wyjazdu  

 
§10 

Podczas wyjazdu integracyjnego zabrania się: 
a) posiadania wszelkich używek, które są niedozwolone na mocy prawa polskiego,  
b) dewastowania własności ośrodka, w jakim jest organizowany wyjazd,  
c) stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innego uczestnika wyjazdu bądź 
też Organizatora,  

 



 
d) palenia tytoniu w miejscach zabronionych,  
e) posiadania i używania materiałów pirotechnicznych, broni i innych przedmiotów, które 
mogą bezpośrednio zagrażać zdrowiu i życiu pozostałym uczestnikom wyjazdu.  
f) W godzinach 22.00 do 6.00 opuszczania budynku. W szczególnych przypadkach 
Organizator może zezwolić Uczestnikowi na upuszczenie ośrodka.  
 

§11 
W czasie trwania Obozu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie ośrodka 
osób trzecich nie będących uczestnikami Obozu. 
  

Kary 
 

§13 
Do każdej sytuacji, w której dochodzi do złamania wyżej opisanych zasad, stosuje się odpowiednią 

karę. 
 

§14 
Organizator może wobec uczestnika wyjazdu zastosować w przypadku naruszenia niniejszego 

Regulaminu następujące kary: 
a) upomnienie ustne przez Organizatorów,  
b) wydalenie uczestnika wyjazdu bez zwrotu kwoty wpłaconej przez uczestnika  
c) natychmiastowe zawiadomienie do miejscowych organów porządkowych o zaistniałej sytuacji  
 

§15 
Jeżeli ustalenie tożsamości osób winnych powstania w trakcie wyjazdu ewentualnych szkód w 
pokojach będzie niemożliwe, to solidarną odpowiedzialność ponoszą osoby zameldowane w 

określonym pokoju 
 

Zakres odpowiedzialności Rady Studentów GWSH 
§16 

Organizator wyjazdu nie odpowiada za rzeczy zagubione, które należą do uczestnika obozu 
integracyjnego. 

 
§17 

Jeśli uczestnik zrezygnuje z wyjazdu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od terminu rozpoczęcia 
wyjazdu, organizator nie zwraca kosztów z nim związanych. 

 
§18 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za czyny naruszające porządek prawny popełnione przez 
uczestnika wyjazdu. 

 
§19 

Organizator nie pokrywa kosztów związanych ze zgubieniem jakiejkolwiek własności ośrodka przez 
uczestnika wyjazdu. 

 
§20 

Organizator wyjazdu nie odpowiada za wszelkie problemy wynikające z chorób, jakie nie zostały 
przekazane przez Uczestnika wyjazdu w formularzu rekrutacyjnym. 

 
§21 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu wyjazdu. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§22 
Kwestie sporne zostają rozpatrywane przez Przewodniczącą Rady Studentów GWSH oraz 

wyznaczonego przez przedstawiciela Organizatora. 


