Warunki uczestnictwa w Campusie Akademicki Łazy 2015
§1
Podstawą zgłoszenia jest wypełnienie formularza zapisów wraz z akceptacja niniejszych
warunków.
§2
Każdy, kto wypełni formularz zobowiązuje się do wpłaty w terminie 7 dni (z zastrzeżeniem
zapisów par.3) kwoty w wysokości 499 zł.
§3
Uczestnik ma możliwość dokonania zapłaty w dwóch ratach z czego pierwsza rata
w wysokości min. 150 zł i musi być zapłacona w terminie 7 dni od wypełnienia formularza.
Pozostałą część należy dopłacić najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia Campusu.
W tym przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Campusie możliwa jest na poniższych
zasadach:
- rezygnacja powyżej 30 dni przed obozem - zwrot 100% pierwszej raty
- rezygnacja poniżej 30 dni przed obozem - zwrot 0% pierwszej raty.
§4
Zapisany uczestnik zobowiązuje się do stawienia się w umówionym miejscu zbiórki
(zależnym od uczelni) w określonym terminie. Daty i godziny spotkań zostaną podane na
stronie www.oboz.pl .
§5
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu ośrodka i poleceń kadry pod groźbą
usunięcia z Campusu. Uczestnik jako osoba pełnoletnia uczestniczy w obozie na własną
odpowiedzialność.
§6
W cenie obozu uczestnik ma zapewnione:
1) Noclegi (pok. 2, 3, 4 osobowe z łazienkami; w przypadku wyczerpania miejsc z łazienkami
nastronie zostanie opublikowana stosowna informacja),
2) Wyżywienie 2 razy dziennie (śniadania i obiadokolacje),
3) Warsztaty: dziennikarskie, teatralne, plastyczne, fotograficzne, ekologiczne itp.,
4) Wykłady i zajęcia dot. metod uczenia się, organizacji czasu, metod autoprezentacji itp.,
5) Praktyczne szkolenia: „jak przetrwać na uczelni”,
6) Imprezy i zawody sportowe,
7) Prezentacje organizacji studenckich działających na Uczelniach,
8) Spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
9) Program kulturalny- koncerty, kabaret, dyskoteki, kino zgodnie z ofertą na stronie,
10) ubezpieczenie NNW,
11) koszulkę obozową,
12) Kartę Campusowicza / Identyfikator.
§7

Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Campusie na poniższych zasadach:
- rezygnacja powyżej 30 dni przed obozem - zwrot 100%
- rezygnacja od 30 do 15 dni przez obozem - zwrot 50% kwoty
- rezygnacja poniżej 15 dni przez obozem - zwrot 0% kwoty
§8
Aktualne informacje dotyczące oferty Campusu Akademickiego znajdują się na stronie
internetowej www.oboz.pl.

