
REGULAMIN OBOZU ROKU ZERO ŁAZY 2018 
 

§1 
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa prawa i obowiązki Uczestników wyjazdu 
odbywającego się w dniach 16. września – 23. września 2018r., w Ośrodku Złota Plaża w Łazach k. Mielna. 
 

§2 
1. Organizatorami obozu: 
1) Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 
2) Polskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny. 
 
2. W trakcie Obozu Organizatorów reprezentuje powołana przez nich Kadra. 
 

§3 
Uczestnik wakacyjnego obozu studenckiego, zwanego dalej „Obozem”, jest osobą, która: 
1) zarejestrowała się w sposób ustalony i podany przez Organizatorów; 
2) zaakceptowała warunki określone przez Organizatorów i zobowiązała się do przestrzegania niniejszego 
Regulaminu poprzez złożenie podpisu w wyznaczonym miejscu; 
3) dokonała wymaganej wpłaty w terminie określonym przez Organizatorów na wskazany numer rachunku 
bankowego:  

78 1020 3352 0000 1602 0187 2233 
Polskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny 
ul. Lumumby 5, 91-404 Łódź; 

4) ukończyła osiemnasty rok życia; 
5) wyraziła zgodę na: 

a. przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi w celu i zakresie niezbędnym do uczestniczenia w obozie wakacyjnym ‒ 
Obóz Roku Zero Łazy 2018 organizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

b. otrzymywanie od Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informacji związanych z obozem 
wakacyjnym ‒ Obóz Roku Zero Łazy 2018 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. adresu 
poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 
U. 2016 r. poz. 1030, ze zm.). 

c. nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku w postaci 
fotografii cyfrowej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w tym w szczególności na potrzeby promocyjno-
marketingowe Uczelni. 
 

§4 
Obóz rozpoczyna się w dniu 16. września 2018r. i kończy w dniu 23. września 2018r. 
 
 

Prawa i obowiązki Uczestnika 
 

§5 
1. Uczestnik zobowiązany jest do: 
1) stosowania się do poleceń Organizatorów, a także osób przez nich wskazanych; 
2) zapoznania i przestrzegania zasad korzystania z obiektów udostępnionych w Ośrodku ,,Złota Plaża”, 
zwanym dalej „Ośrodkiem”, i przestrzegania ich treści; 
3) dbania o wyposażenie Ośrodka oraz do utrzymywania porządku w pokojach i innych pomieszczeniach, 
w których przebywa (w tym w autokarze w trakcie podróży); 



4) zapoznania się z programem obozu; 
5) poinformowania Organizatorów o chęci wcześniejszego opuszczenia obozu, a także o każdym dłuższym 
oddaleniu się od Ośrodka; 
6) przestrzegania godzin zbiórek w czasie podróży oraz w czasie trwania obozu; 
 
2. Za wszelkie szkody powstałe na terenie Ośrodka odpowiada finansowo i prawnie Uczestnik, który je 
wyrządził. Za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach odpowiadają finansowo i prawnie Uczestnicy, którzy 
je zamieszkiwali i zobowiązani są do całkowitego ich naprawienia do czasu zakończenia obozu wg wskazań 
kierownika Ośrodka. 
 
3. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt, nocowanie osób spoza obozu w pokojach Uczestników, pod 
sankcją , opłacenia ich pobytu w wysokości 150 zł za każdą dobę, liczoną od rozpoczęcia obozu. 
 
4. Uczestnik nie może przekazywać pokoju innym osobom. 
 
5. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy odpowiada finansowo i prawnie Uczestnik, który jej użył. 
 
 

Konsekwencje niezastosowania się do niniejszego Regulaminu 
 

§6 
Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie obozu, w szczególności: 
1) uporczywe naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu; 
2) niestosowanie się do poleceń Organizatorów (Kadry), pracowników Ośrodka lub ochrony; 
3) posiadanie lub używanie nielegalnych środków odurzających; 
4) zachowania nieobyczajne, stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa bądź innych Uczestników; 
stanowią podstawę do zastosowania środków dyscyplinujących. 
 

§7 
1. Środkami dyscyplinującymi, o których mowa w §4, są: 
1) powiadomienie Władz uczelni, na której studiuje Uczestnik, o jego zachowaniu; 
2) powiadomienie właściwych organów ścigania; 
3) obarczenie kosztami za wyrządzone szkody i ich naprawę; 
4) niezwłoczne wydalenie Uczestnika z obozu, bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni. 
 
2. Ostateczną decyzję o zastosowaniu środków podejmują Organizatorzy. 
 
 

Opłaty 
 

§8 
1. Uczestnik zobowiązany jest dokonać opłaty za obóz w pełnej kwocie i terminie wskazanym przez 
Organizatora; 
 
2. W cenie obozu Uczestnik ma zapewnione m.in.: 
1) noclegi (domki: 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami); 
2) wyżywienie: śniadania i obiadokolacje; 
3) pula bezpłatnych warsztatów, szkoleń; 
4) imprezy i zawody sportowe; 
5) ubezpieczenie NNW. 
 
3. Opłata za zniszczenie lub zgubienie klucza wydanego w dniu przyjazdu wynosi 50 zł. 
 



4. W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z obozu do dnia 17. sierpnia 2018r., przysługuje mu zwrot 90 % 
wymaganej kwoty. 
 
5. W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z obozu między 18. sierpnia, a 7. września 2018r., przysługuje mu 
zwrot 60 % wymaganej kwoty. 
 
6. W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z obozu między 8. września, a 15. września 2018r., przysługuje 
zwrot w wysokości 30 % wymaganej kwoty. 
 
7. W przypadku, gdy Uczestnik obozu, zdecyduje się na wcześniejsze opuszczenie Obozu, zwrot pieniędzy 
nie przysługuje. 
 
8. W przypadku, gdy Uczestnik organizuje transport we własnym zakresie opłata za Obóz nie ulega zmianie. 
 
9. Zadatek w wysokości 100 zł należy wpłacić w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania maila 
zwrotnego z numerem konta. Zadatek nie podlega zwrotowi. 
 
10. W dniu rozpoczęcia Obozu Organizator pobiera od Uczestników bezzwrotną kaucję na pokrycie kosztów 
ewentualnych zniszczeń w wysokości 10 zł. Organizator rości sobie prawo do pobierania kolejnych kaucji 
jeżeli koszt zniszczeń przekroczy wartość zebranej kwoty. 
 
 

Pozostałe warunki 
 

§9 
1. Organizatorzy nie sprawują pieczy nad mieniem Uczestnika w trakcie obozu i nie ponoszą 
odpowiedzialności za mienie Uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest obóz oraz w 
czasie transportu. 
 
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, w przypadku gdy Uczestnik spowodował szkodę lub 
przyczynił się do niej, będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzającego. 
 
3. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy w przypadku niepełnego udziału w obozie z przyczyn, za 
które Organizatorzy nie odpowiadają. 
 
4. W przypadku dojazdu przez Uczestnika własnym samochodem, ani Organizatorzy, ani Ośrodek nie 
ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu pozostawionego na parkingu. 
 


