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1. Organizatorem Student CAMP Wilkasy 2015 jest Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa we współpracy z Klubami Uczelnianymi 

AZS Akademii Pedagogiki Specjalnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uczelni Łazarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego, Politechniki Łódzkiej oraz Samorządami Studenckimi uczelni warszawskich i mazowieckich. 

2. Wszystkie informacje dotyczące obozu znajdują się na stronie  www.wilkasy.azs.waw.pl.  

3. Organizator powołuje Komendanta Obozu oraz Kadrę Obozu. Komendant oraz Kadra ustalają i zatwierdzają listę uczestników i zaproszonych 

gości. Komendant oraz Kadra może odmówić przyjęcia na Obóz bez podania przyczyny. 

4. Do udziału w obozie uprawnieni są studenci roku „0”, studenci uczelni wyższych, członkowie AZS oraz absolwenci uczelni wyższych za zgodą 

organizatora a także zaproszeni przez organizatora goście (przedstawiciele Samorządów Studenckich, Władz Uczelni, przedstawiciele innych 

organizacji akademickich oraz przedstawiciele AZS). 

5. Aby zapisać się na Obóz należy: wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stornie www.wilkasy.azs.waw.pl.  

6. W celu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić kwotę 350 PLN w ciągu trzech dni od wysłania zgłoszenia. Całą kwotę należy wpłacić do 14 

sierpnia 2015 r. na konto wskazane w pkt. 9. 

7. Zgłaszający się na obóz po 14 sierpnia zobowiązani są uiścić pełną kwotę 749 PLN. W ciągu trzech dni od wysłania zgłoszenia. 

8. Zapisy przyjmowane są do 28 sierpnia 2015 r.  

9. Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto: Akademickiego Związku Sportowego Środowisko Warszawa, ul. Szpitalna 5, 00-031 

Warszawa, nr konta: 63 1060 0076 0000 3210 0018 1024 tytułem: „OBÓZ SPORTOWY Wilkasy + Imię i nazwisko”.  

10. W przypadku rezygnacji z obozu, należy powiadomić pisemnie organizatora (mail: warszawa@azs.pl). 

11. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty jeżeli rezygnacja nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Organizatora. 

W pozostałych przypadkach Organizator dokonuje następujących potrąceń od wpłaconej kwoty: 

a) opłata manipulacyjna 50 zł jeśli rezygnacja nastąpiła do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, tj. do 25 lipca 2015 r., 

b) 200 zł jeśli rezygnacja nastąpiła od 39 do 21 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy tj. od 26 lipca do 14 sierpnia 2015 r., 

c) 450 zł jeśli rezygnacja nastąpiła od 20 do 10 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy tj. od 15 sierpnia do 24 sierpnia 2015 r. 

d) 550 zł wpłaty jeśli rezygnacja nastąpiła na 9 lub mniej dni przed wyjazdem tj. od 25 sierpnia do 2 września 2015 r. 

12. Faktury wystawiane będą na pisemny wniosek wpłacającego w terminie 14 dni od dnia dokonania przelewu. Osoby zainteresowane 

otrzymaniem faktury zobowiązane są wysłać mail na adres ewa.ziolkowska@azs.pl w temacie wpisując "OBÓZ SPORTOWY WILKASY”, 

 a w treści podając dane nabywcy (nazwa, adres, NIP), adres, na który wysłać dokument (jeśli jest inny niż adres nabywcy) oraz załączając 

potwierdzenie dokonania przelewu. W przypadku wysłania powyższych informacji w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia dokonania 

przelewu faktury nie będą wystawiane. 

13. W ramach wpłaty za Obóz uczestnik ma zagwarantowane: wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie NNW, program imprez integracyjnych 

(ognisko, dyskoteki, otrzęsiny, rejs statkiem) oraz program zajęć sportowo-rekreacyjnych w formie szkółek: tenisa ziemnego, tańca 



towarzyskiego, aerobiku, sportów walki, żeglarstwa, windsurfingu, turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej, gier zespołowych (piłka siatkowa, 

koszykówka, piłka nożna, unihokej). 

14. Wpłata za Obóz nie obejmuje kaucji zwrotnej za pokój, w wysokości 50 PLN (od osoby), płatnej na miejscu. 

15. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika obozu, ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową. 

16. Nie istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania. 

17. Uczestnik obozu winien: godnie reprezentować swoje środowisko; dbać i szanować ekwipunek własny oraz kolegów (koleżanek), sprzęt 

sportowy i turystyczny udostępniony do wspólnego użytkowania oraz mienie społeczne i prywatne znajdujące się w miejscu zakwaterowania; 

dbać o czystość, higienę i zdrowie; szanować i chronić przyrodę. 

18. Z chwilą przyjęcia na Obóz uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom Komendanta i Kadry Obozu, przestrzegania 

niniejszego regulaminu, uczestniczenia w zadeklarowanych rozgrywkach i zajęciach  sportowo – rekreacyjnych. 

19. Przebywanie na terenie obozu w stanie wskazującym na zażywanie środków psychoaktywnych jak również zażywanie ich w czasie trwania 

obozu, a także nadużywanie alkoholu jest zabronione. 

20. Przebywanie na terenie obozu osób nie będących uczestnikami obozu jest surowo zabronione, zaś uczestnicy „goszczący” takowe osoby – bez 

wiedzy i zgody Komendanta obozu - zostaną  obciążeni kosztami pobytu takich osób lub usunięci z Obozu. 

21. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Komendanta oraz Kadry Obozu, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, przejawy braku 

koleżeńskości oraz złego zachowania, uczestnicy mogą zostać ukarani: upomnieniem, powiadomieniem Władz Uczelni, której uczestnik jest 

lub będzie studentem, usunięciem z Obozu. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Obozu z przyczyn obiektywnych. 


