
Regulamin wyjazdu studialnego do Katowic  28.11.2013 

 

§1 

Informacje wstępne 

1. Wyjazd studialny do Katowic odbędzie się dnia 28 listopada 2013 r.   

2. Organizatorem wyjazdu jest Wydział Architektury PWr, osoba odpowiedzialna dr Marcin Brzezicki. 

3. Uczestnikami wyjazdy są słuchacze wykładu „Przezroczystość w architekturze współczesnej”. W miarę 

wolnych miejsc także inni studenci WA PWr w kolejności zapisów.  

4. Zgłoszenia uczestników trwają od północy w poniedziałek z dnia 25 na 26 listopada 2013 r. 

5. Ostateczna lista uczestników wyjazdu zostanie opublikowana 26 listopada 2013 r. na wykładzie oraz na 

stronie http://marcinbrzezicki.wordpress.com 

6. Wyjazd studialny jest dofinansowany przez Politechnikę Wrocławską – WA pokrywa koszt autokaru.  

7. Jeśli w czasie wyjazdu pojawią się dodatkowe koszty związane z opłatą za wstępy do obiektów, 

organizator uiści te opłaty, a zwrot i rozliczenie odbędą się w drodze powrotnej w autokarze.  

 

§2 

Obowiązki organizatora 

Organizator ma obowiązek: 

1. Zapewnić dojazd do i powrót z Katowic. Pośrednikiem w rezerwacji autokaru jest Dział Studencki – Biuro 

Informacji Studenckiej, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 

2. Przygotować program oraz zorganizować wejścia do obiektów. 

3. Zastrzega się możliwość wystąpienia nieprzewidzianych zmian w programie z przyczyn niezależnych od 

organizatora (pogoda, rezygnacja instytucji goszczących, czynniki komunikacyjne i awarie mech.). 

 

§3 

Obowiązki Uczestnika 
Uczestnik ma obowiązek: 

1. Dbać o dobre imię Politechniki Wrocławskiej. 

2. W czasie dojazdu i powrotu zachowywać się kulturalnie. 

3. Posiadać aktualne ubezpieczenie NNW. 

4. Stawiać się punktualnie w umówionych miejscach zbiórek.  

 

§4 

Zachowania i czynności niedozwolone 

1. Zakaz używania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych podczas podróży do miejsca docelowego 

i z powrotem. Osoby nietrzeźwe nie zostaną wpuszczone do autokaru. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkich uczestników obowiązują zapisy zawarte w Regulaminie.  

2. W sprawach nie ujętych w Regulaminie oraz innych dokumentach rozstrzyga Organizator. 

3. Za wszelkie działania podejmowane przez uczestników (i ich skutki) bez zgody Organizatora całkowitą 

odpowiedzialność ponosi Uczestnik. 

4. Wszelkie potencjalne szkody powstałe z winy Uczestnika pokrywa Winowajca, a w przypadku niemożności 

ustalenia Winowajcy, solidarnie Uczestnicy odpowiedzialni. 

5. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, uczestnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed 

Sądem Koleżeńskim, Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów, a w przypadku konieczności również do 

odpowiedzialności karnej i/lub cywilnej. 

 


