Regulamin AZS Camp Wilkasy
1. Organizatorem AZS Student Camp WILKASY, zwanego dalej Obozem, jest Akademicki
Związek Sportowy Warszawa.
2. Wszystkie informacje dotyczące obozu znajdują się na stronie azs.waw.pl/studentcamp.
3. Obóz odbywa się w Ośrodku AZS COSA Ośrodek w Wilkasach, ul. Niegocińska 5, 11-500
Giżycko, w terminie 5-11 września 2022.
4. Organizator powołuje Komendanta Obozu oraz Kadrę Obozu. Komendant oraz Kadra
ustalają i zatwierdzają listę uczestników i zaproszonych gości. Komendant oraz Kadra mogą
odmówić przyjęcia na Obóz bez podania przyczyny.
5. Do udziału w Obozie uprawnione są wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat,
a w szczególności studenci roku „0”, studenci uczelni wyższych, członkowie AZS oraz
absolwenci uczelni wyższych, a także ewentualnie zaproszeni przez organizatora goście
(przedstawiciele Samorządów Studenckich, Władz Uczelni, przedstawiciele innych organizacji
akademickich oraz przedstawiciele AZS).
6. Aby zapisać się na Obóz, należy: wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny
na stornie azs.waw.pl/studentcamp.
7. Koszt udziału w całym Obozie wynosi 939 PLN. Istnieje możliwość częściowego udziału
w Obozie – płatne po 250 PLN od doby hotelowej (od godziny 15 do godziny 11 następnego
dnia – od obiadu do śniadania). Chęć częściowego udziału w Obozie zgłasza się na etapie
wypełniania formularza elektronicznego.
8. W celu potwierdzenia rezerwacji na cały Obóz należy wpłacić kwotę 300 PLN w ciągu trzech
dni od wysłania zgłoszenia. Całą kwotę należy wpłacić do 19 sierpnia 2022 r. na konto
wskazane w pkt. 9.
9. Wpłaty dokonuje się przelewem na konto:
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA
ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa

ALIOR BANK: 12 2490 0005 0000 4530 8906 3811
tytułem: "Obóz Sportowy Wilkasy 2022 + imię i nazwisko uczestnika”
10. Po opłaceniu pełnej kwoty za uczestnictwo w Obozie, osoba staje się Uczestnikiem Obozu.
11. Osoby zgłaszające się na Obóz po 19 sierpnia 2022 r. zobowiązane są uiścić pełną kwotę
wynikającą ze zgłoszenia w ciągu trzech dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż termin
rozpoczęcia obozu.
12. Zapisy przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
13. Do 31 lipca 2022 r. pierwszeństwo zapisów mają osoby zapisujące się na cały Obóz. Od
1 sierpnia 2022 r. decyduje kolejność zgłoszeń, w tym dla osób zapisanych na część Obozu
przed 1 sierpnia 2021 r.
14. W przypadku rezygnacji z obozu należy powiadomić pisemnie organizatora (mail:
warszawa@azs.pl).
15. 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 28 lipca 2022 r., b) 200 zł - jeśli rezygnacja nastąpiła od 39 do 21
dnia przed datą rozpoczęcia imprezy tj. od 29 lipca do 15 sierpnia 2022 r., c) 450 zł - jeśli
rezygnacja nastąpiła od 20 do 10 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy tj. od 16 sierpnia do 26
sierpnia 2022 r. d) 550 zł - jeśli rezygnacja nastąpiła na 9 lub mniej dni przed wyjazdem tj. od
27 sierpnia do 5 września 2022 r. W przypadku rezygnacji osób, które zapisały się na część
Obozu, Organizator decyduje indywidualnie o potrąceniach.
16. W przypadku odwołania Obozu w związku z przepisami wyższymi, uczestnikom
przysługuje zwrot pełnej wpłaty.
17. W przypadku rezygnacji uczestnika wynikającej z zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub objęcia kwarantanną wynikającą
z przepisów wyższych Organizator dokonuje potrącenia od wpłaconej kwoty w wysokości
opłaty manipulacyjnej 50 zł.
18. Faktury wystawiane będą tylko w przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury w trakcie
wypełniania formularza zgłoszeniowego wraz z podaniem danych nabywcy (nazwa, adres,
NIP) oraz formę przekazania faktury (przesyłka pocztowa lub elektroniczna) oraz adres
dostarczenia. Faktura może zostać wystawiona jedynie na dane osoby/instytucji/firmy
dokonującej wpłatę.
19. W ramach wpłaty za Obóz uczestnik ma zagwarantowane: wyżywienie w formie trzech
posiłków w trakcie doby hotelowej (obiad, kolacja i śniadanie), zakwaterowanie, ubezpieczenie
NNW, program integracyjny (min. ognisko, rejs statkiem) oraz program zajęć sportoworekreacyjnych w formie szkółek lub otwartego dostępu w ograniczonych godzinach
wskazanych przez Komendanta w porozumieniu z Zarządcą Ośrodka: żeglarstwa, tenisa i tańca
oraz sprzętu sportowego i turystycznego zapewnionego przez organizatora.
20. Transport autokarowy będzie zapewniony na trasie Warszawa-Wilkasy-Warszawa, po
wybraniu takiej opcji w formularzu zgłoszeniowym oraz opłaceniu dodatkowej składki
o wysokości 50 zł, tylko w przypadku, jeżeli zbierze się grupa min. 20 osób, które będą

korzystały z transportu organizatora. Uczestnik jest zobowiązany dojechać na miejsce zbiórki
we własnym zakresie na koszt własny.
21. Wpłata za Obóz nie obejmuje kaucji zwrotnej za pokój w wysokości 50 PLN (od osoby),
płatnej na miejscu.
22. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika obozu pełną odpowiedzialność prawną
i finansową ponosi uczestnik.
23. 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.
24. Z chwilą przyjęcia na Obóz uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się
zarządzeniom Komendanta i Kadry Obozu oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. Administratorem danych osobowych podanych dobrowolnie w formularzu zgłoszeniowym
zgodnie z Rozporządzeniem 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 jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa z siedzibą: ul. Szpitalna 5/19 00-031
Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w szkoleniu. Każda
osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcie lub ograniczenia przetwarzania. Dane będą
przetwarzane zgodnie z polityką prywatności AZS Warszawa dostępną na stronie:
https://azs.waw.pl/polityka-prywatnosci/
29. Wszystkie sprawy sporne między Uczestnikiem a Organizatorem dot. Obozu rozstrzygane
będą polubownie, a w razie nie dojścia do porozumienia przez Środowiskową Komisję
Rewizyjną, a w szczególnych przypadkach przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
Organizatora.
30. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Obozu z przyczyn obiektywnych.

