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REGULAMIN 

Obozu Adaptacyjnego Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 

(dalej „Regulamin”) 

 

§ 1.  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin normuje zasady uczestnictwa w Obozie Adaptacyjnym 

Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego , zwanym dalej „Obóz”. 

2. Wszystkie informacje dotyczące Obozu znajdują się na stronie: 

https://www.facebook.com/events/374596831485705/  oraz na stronie internetowej 

Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego pod adresem: www.urz.pl.  

3. Organizator będzie kontaktował się z Uczestnikami poprzez następujący adres 

mailowy: ur.adapciak@gmail.com.  

 

§ 2. 

Organizator 

1. Organizatorem Obozu jest Uniwersytet Rzeszowski, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Obóz współfinansowany jest ze środków Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Rzeszowskiego.  

3. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia kandydata na Obóz w szczególności 

w przypadku: 

a) braku miejsc, których liczba jest ograniczona i wynosi 40, 

b) niedokonania terminowej wpłaty przez kandydata, 

c) nieukończenia przez kandydata 18 lat przed datą rozpoczęcia obozu, 

d) nieposiadania statusu osoby przyjętej na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie 

Rzeszowskim.  

 

§ 3. 

Uczestnik 

1. Uczestnikami Obozu mogą być wszystkie osoby pełnoletnie przyjęte na pierwszy rok 

studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz zaproszeni przez Organizatora goście 
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(przedstawiciele Samorządów Studenckich, Władz Uczelni, innych organizacji 

akademickich). 

2. Uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach szkoleniowo – rekreacyjnych, udziału 

w  imprezach integracyjnych oraz korzystania z atrakcji przewidzianych przez 

Organizatora.  

 

§ 4. 

Obóz 

1. Obóz odbędzie się w dniach  od 26.09.2022 r. do 30.09.2022r., w dwóch częściach: 

1) 26.09.2022 r. – 27.09.2022 r.  w Rzeszowie, 

2) 27.09.2022 r. – 30.09.2022 r.  w ośrodku wypoczynkowym na Solinie.  

2. Szczegółowy harmonogram stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu, o czym niezwłocznie 

powiadamia Uczestników.  

3. Kwota, którą musi uiścić Uczestnik jest należnością za przejazd, zakwaterowanie w 

ośrodku wypoczynkowym, wyżywienie i atrakcje w drugiej części Obozu. Pozostała 

część finansowana jest przez Organizatora. 

4. Organizator zapewnia Uczestnikowi: 

1) Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja; 

2) zakwaterowanie: w Domach Studenckich UR przy ul. Cichej w Rzeszowie oraz w 

ośrodku wypoczynkowym;  

3) ubezpieczenie od NNW, 

4) zajęcia szkoleniowo – rekreacyjne (szkolenia, warsztaty itp.), 

5) imprezy integracyjne,  

6) transport z Rzeszowa  do ośrodka wypoczynkowego na Solinie w dniu 27.09.2022 

r. oraz powrót z  ośrodka wypoczynkowego na Solinie do Rzeszowa w dniu  

30.09.2022 r. 

 

§ 5. 

Rejestracja i płatność 
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1. Osoby, które chcą wziąć udział w Obozie mają obowiązek wypełnić formularz 

zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej wydarzenia. Wzór formularza 

wraz z klauzulą informacyjną RODO stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.  

2. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc, stąd decydująca jest kolejność zgłoszeń.  

3. Po dokonaniu rejestracji Organizator potwierdzi udział Uczestnika za pośrednictwem 

wiadomości e-mail, przesłanej indywidualnie każdemu z zapisanych.  

4. Po otrzymaniu wiadomości e-email o której mowa w ust. 3, Uczestnik zobowiązany 

jest do przesłania Organizatorowi w ciągu 24 godzin na mail kontaktowy, dokumentu 

potwierdzającego zakwalifikowanie się na listę studentów Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. Brak przesłania potwierdzenia rozumiany będzie jako rezygnacja z 

uczestnictwa w Obozie.  

5. Uczestnik zobowiązuje się on do uiszczenia opłaty w wysokości 450,00zł (słownie:  

czterysta pięćdziesiąt  00/100 złotych). Wpłata powinna być dokonana najpóźniej do 

dnia 19.09.2022 r. (godz. 23:59) roku przelewem na konto Organizatora, nr 

rachunku bankowego 90 1240 2614 1111 0000 3970 2135, jednak nie wcześniej niż 

po zarejestrowaniu się i po zrealizowaniu obowiązku o którym mowa w ust. 4. W 

tytule przelewu należy wpisać: „imię i nazwisko, Obóz Szkoleniowo-Adaptacyjny 

UR”.  

6. Za termin wniesienia opłaty rozumie się dzień, w którym środki finansowe zostaną 

zaksięgowane na rachunku bankowym Organizatora.  

7. Brak uiszczenia wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem z listy Uczestników. 

8. Uczestnikowi, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Obozie lub usunięcia z 

Obozu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, nie przysługuje zwrot uiszczonej 

opłaty za zrealizowane na rzecz Uczestnika świadczenia. 

 

§ 6. 

Rezygnacja Uczestnika  

1. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Organizatora 

o rezygnacji z uczestnictwa w Obozie. 
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§ 7. 

Obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania niniejszego Regulaminu, regulaminu miejsc odbywania się Obozu  

oraz dobrych obyczajów;  

2) utrzymywania porządku i ładu w pokojach, stołówce i innych pomieszczeniach 

oraz dbania o udostępnione mienie i wyposażenie na terenie Obozu;  

3) dbania o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych oraz natychmiastowe 

informowanie Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach i wypadkach. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Organizatora, ochrony oraz 

przedstawicieli miejsca zakwaterowania.  

3. Każdemu Uczestnikowi zostanie wydany identyfikator, który ma obowiązek nosić w 

miejscu odbywania się Obozu.  

4. Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich punktach programu.   

 

§ 8. 

Zakazy 

Uczestnikom zabrania się: 

1) posiadania, zażywania i rozpowszechniania środków odurzających, w szczególności 

narkotyków, trujących substancji gazowych, ciekłych oraz podobnych; 

2) posiadania, zażywania i rozpowszechniania środków psychoaktywnych oraz 

działających jak psychoaktywne, w szczególności tzw. „dopalaczy”;  

3) oddalania się bez wiedzy i zgody Organizatora poza granice ośrodka – miejsca 

zakwaterowania Uczestników.  

 

§ 9. 

Osoby postronne 

1. Przebywanie w miejscu odbywania się Obozu osób niebędących Uczestnikami, 

przedstawicielami Organizatora oraz zaproszonymi gośćmi jest surowo zabronione. 

2. Względem Uczestników przyjmujących w miejsce zakwaterowania osoby niebędące 

Uczestnikami, bez uprzedniej zgody i wiedzy Organizatora, mogą zostać podjęte 
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kroki, o których mowa w § 10, tj.: upomnienie Organizatora, a w przypadku 

powtórnego przyjęcia osób postronnych: usunięcie z Obozu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia osób postronnych z terenu Obozu.  

 

§ 10. 

Konsekwencje naruszeń 

1. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz regulaminów miejsc odbywania 

się Obozu względem Uczestników mogą zostać zastosowane: 

1) upomnienie Organizatora, 

2) usunięcie z Obozu. 

2. O zastosowaniu któregokolwiek ze środków, w tym także o jego rodzaju, decyduje 

Organizator.  

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2, Uczestnik wraca do swojego miejsca 

zamieszkania na własny koszt.  

4. Organizator uprawniony jest również do powiadomienia właściwych organów 

ścigania o popełnieniu czynu zabronionego, w przypadkach prawem przewidzianych. 

 

§ 11. 

Odpowiedzialność Organizatora 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Uczestnika w trakcie 

zajęć szkoleniowo – rekreacyjnych oraz imprez integracyjnych. 

 

§ 12.  

Odpowiedzialność materialna Uczestnika 

1. Uczestnicy ponoszą pełną osobistą odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez 

siebie szkody, w tym na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek 

aktywności związane z Obozem, a szczególnie w miejscach zakwaterowania.  

2. Podstawą wysokości szkody będzie protokół sporządzany przez przedstawiciela 

miejsca zakwaterowania i Uczestnika przy obecności Organizatora.  
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3. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Uczestnika zostanie to stwierdzone 

w protokole. Odmowa podpisania protokołu nie zwalnia sprawcy z poniesienia 

odpowiedzialności.  

 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani 

niezwłocznie. W takiej sytuacji Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z udziału w 

Obozie.  

2. Regulamin oraz jego zmiany przekazywane są Uczestnikom. Regulamin pozostaje 

dostępny na stronie internetowej Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Rzeszowskiego pod adresem: www.urz.pl.  

3. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy tym samym akceptuje postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Obozu w każdym momencie, w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. zmiany sytuacji sanitarno-epidemicznej w 

kraju i/lub w województwie podkarpackim, wystąpienia stanu klęski żywiołowej i 

innych nieprzewidzianych poważnych sytuacji losowych. W takim przypadku 

Organizator zwróci Uczestnikom wniesione opłaty.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez 

Uczestnika w Obozie spowodowany siłą wyższą lub wywołany z winy Uczestnika.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Obozu.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za życie i zdrowie Uczestników Obozu, 

jeżeli nie ponosi winy.  

 

Sporządził Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów UR ds. Prawnych wraz z 

Komisją Prawną Samorządu Studentów UR 
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Zatwierdził
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Harmonogram Obozu 

 

26.09 Poniedziałek 

1. Zakwaterowanie w Domach Studenckich przy ulicy Cichej 

2. Zapoznanie się uczestników oraz oficjalne rozpoczęcie obozu 

3. Wyjazd na Kampus Rejtana Uniwersytetu Rzeszowskiego 

4. Szkolenie ze studenckiego ABC 

5. Obiad 

6. Gra terenowa ToUR de UR 

7. Powrót do DS 

8. Kolacja w DS 

9. Podsumowanie dnia i przedstawienie planu na kolejny dzień 

10. Integracja 

 

27.09 Wtorek 

1. Rozpoczęcie dnia 

2. Śniadanie w DS 

3. Wyjście do centrum Rzeszowa 

4. Obiad 

5. Przerwa poobiednia 

6. Pakowanie i wyjazd do ośrodka 

7. Zakwaterowanie w ośrodku 

8. Zajęcia integracyjne 

9. Kolacja 

10. Podsumowanie dnia i przedstawienie planu na kolejny dzień 

11. Integracja – Turniej zwariowanych melodii 

 

28.09 Środa 

1. Rozpoczęcie dnia 

2. Śniadanie 

3. Szkolenie ze studenckiego ABC 
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4.Zajęcia integracyjne 

5. Obiad 

6. Turniej akademicki 

7. Kolacja 

8. Podsumowanie dnia i przedstawienie planu na kolejny dzień 

9. Impreza przebierana 

 

29.09 Czwartek 

1. Rozpoczęcie dnia 

2. Śniadanie 

3. Wyjazd nad Solinę 

4. Atrakcje nad Soliną 

5. Powrót do ośrodka 

6. Obiad 

7. Zajęcia tematyczne 

8. Kolacja 

9. Podsumowanie dnia i przedstawienie planu na kolejny dzień 

10. Integracja 

 

30.09 Piątek 

1. Rozpoczęcie dnia 

2. Śniadanie 

3. Podsumowanie wyjazdu 

4. Wykwaterowanie z ośrodka 

5. Powrót do Rzeszowa
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Formularz zgłoszeniowy 

Obóz Adaptacyjno-Integracyjny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2022 

 

1. Imię i nazwisko:  

 

2. Adres email: 

 

3. Numer telefonu: 

 

4. Numer telefonu bliskiej osoby, z którą możemy skontaktować się w razie 

jakiegokolwiek wypadku:  

 

5. Adres zamieszkania: 

 

6. PESEL (potrzebny do zapewnienia ubezpieczenia):  

 

7. Kolegium: 

o Kolegium Nauk Humanistycznych, 

o Kolegium Nauk Przyrodniczych, 

o Kolegium Nauk Medycznych,  

o Kolegium Nauk Społecznych.  

 

8. Kierunek studiów, który zaczynasz: 

 

9. Dieta: 

o Mięsna, 

o Wegetariańska,  

o Wegańska.  

 

Informacja ma charakter dobrowolny stąd nie musisz nam jej podawać. Pomoże nam 

w doborze Menu dla Ciebie jako Uczestnika 
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10. Czy masz alergie? Jeśli tak, to jaką?  

 

Informacja ma charakter dobrowolny stąd nie musisz nam jej podawać. Pomoże nam 

w doborze Menu dla Ciebie jako Uczestnika 

 

11. Preferowany współlokator: 

 

12. Czy podczas części odbywającej się w Rzeszowie będziesz potrzebował/a 

zakwaterowania w Akademiku UR?  

o TAK, 

o NIE.  

 

13. Wybierz rozmiar koszulki 

o XS, 

o S, 

o M, 

o L, 

o XL.  

 

14. Jeśli chcesz to napisz nam coś o sobie 

 

15. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Obozu Adaptacyjno-

Integracyjnego Uniwersytetu Rzeszowskiego 2022 (link) i akceptuje jego 

postanowienia. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich 

danych osobowych w związku z rejestracją na Obóz Adaptacyjno-Integracyjny 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 2022 odbywający się w dniach 26.09.2022 r. – 30.09.2022 r. 

 

1. Administrator danych osobowych  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 

C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora.  

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Krystiana 

Antochów, z którym można kontaktować się poprzez adres email: iod@ur.edu.pl, 

pisemnie na adres siedziby Administratora lub telefonicznie, tel.: +48 17 872 34 39, +48 17 

872 36 46.  

 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a, oraz uzasadniony interes 

administratora: możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed 

roszczeniami, tj. art.  6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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)),  

w celu prawidłowego przeprowadzenia rejestracji na Obóz Adaptacyjny Studentów 

Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz umożliwienia udziału w Obozie, w tym zapewnienia 

noclegu w ośrodku wypoczynkowym, ubezpieczenia NNW oraz w celu dochodzenia 

ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rejestracji. W przypadku nie 

podania danych, nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.  

 

3. Okres przechowywania danych osobowych  
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Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia, którego dotyczyła 

rejestracja. 

 

4. Odbiorcy danych  

Twoje dane osobowe możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem 

zautomatyzowanych decyzji  

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych jest równoznaczne z wycofaniem się z procedury rejestracji,  

 prawo do dostępu do danych osobowych,  

 prawo do żądania sprostowania danych osobowych,  

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych,  

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, 

 prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie będą 

również wykorzystywane do profilowania. 


