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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
 
Miejsce wyjazdu: Szklarska Poręba - Jakuszyce 
Data wyjazdu: 2018-02-09 - 2018-02-11 
Nazwa wyjazdu: Biegówki SKT w Jakuszycach 9-11 Lutego 
 
Dane uczestnika: Imię:                                         Nazwisko:                               PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Uczelnia:                                    Wydział:                                      Rok studiów:    
Adres z dokumentu tożsamości:  

Miasto:                                        Kod pocztowy:                        Ulica i nr:                                     . 
Dane kontaktowe: 

Telefon:                                     E-mail:                                                                           .  
 
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i stosowania, że: 
 

1. Oświadczam, że biorę udział w wyjeździe na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. 
2. Oświadczam, że nie będę wnosić żadnych skarg czy roszczeń na drodze sądowej za szkody jak i również                 

ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania wyjazdu wobec            

Organizatorów. 
3. Akceptuje, że Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestnika            

wyjazdu. 
4. Organizatorzy nie zapewniają w trakcie trwania wyjazdu uczestnikom ubezpieczenia od następstw           

nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ani         

żadnych innych form ubezpieczeń . 
5. W przypadku spowodowania przeze mnie zniszczeń w miejscu ewentualnego noclegu, organizacji wydarzeń            

zbiorowych, w środkach komunikacji itd. biorę na siebie wyłączną odpowiedzialność finansową za pokrycie             

wyrządzonych szkód na rzecz firm i osób trzecich oraz Studenckiego Klubu Turystycznego Politechniki             

Wrocławskiej. 
6. W przypadku pomieszczeń i sprzętów, znajdujących się we wspólnym użyciu (np. namiot, palnik), jeśli              

ustalenie sprawcy zniszczenia będzie niemożliwe, za straty odpowiadają solidarnie wszyscy użytkownicy           

danego pomieszczenia/sprzętu. Sprawy sporne rozstrzygają ostatecznie Organizatorzy. 
7. Zobowiązuję się do bezwzględnego podporządkowania się wszelkim poleceniom Organizatorów. 
8. Zobowiązuję się do uczestnictwa w całym programie wyjazdu przygotowanym przez Organizatorów. 
9. Zobowiązuję się nie nadużywać alkoholu ani nie używać innych substancji psychoaktywnych. 
10. Zobowiązuję się nie zachęcać ani nie sprzedawać innym uczestnikom substancji, o których mowa w punkcie 9. 
11. Zobowiązuje się do dbania o dobre imię studenta Politechniki Wrocławskiej oraz całego środowiska             

akademickiego dając temu wyraz swoim zachowaniem. Do złamania zobowiązania może dojść poprzez            

incydenty, akty wandalizmu lub inne działania, które spowodują interwencję policji, służb porządkowych,            

właścicieli ośrodków/środków transportu itd. i/lub nagłośnione w mediach i środkach społecznego przekazu. 
12. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku złamania przeze mnie reguł opisanych w Zasadach organizacji              

wyjazdów studenckich w Politechnice Wrocławskiej oraz niniejszym oświadczeniu, mogę zostać pociągnięty do            

odpowiedzialności przed Sądem Koleżeńskim, Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów, a w przypadku           

konieczności również do odpowiedzialności karnej i/lub cywilnej. 
13. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rażącego naruszenia przeze mnie powyższych zasad, Organizatorzy             

mogą nawet w trakcie trwania wydarzenia odmówić mi prawa do dalszego udziału. Nie przysługuje mi przy                

tym zwrot opłaty oraz dodatkowych kosztów – np. poniesionych z tytułu wcześniejszego powrotu z wyjazdu.  
14. Przyjmuję do wiadomości, że przypadku złamania powyższych zasad, Uczelnia/Organizator może odstąpić od            

współfinansowania mojego uczestnictwa, przez co będę zobowiązany do sfinansowania wszystkich kosztów ze            

środków własnych (choćby miało to nastąpić już po odbyciu się wyjazdu). 
15. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem rozstrzyga ostatecznie Komisja          

ds. Finansowania Działalności Studenckiej na Politechnice Wrocławskiej. 
 
 
 
----------------------------------------                                                              -------------------------------------- 
miejscowość i data                                                                                        czytelny podpis uczestnika 

www.skt.wroclaw.pl 
tel.: +48 603 24 21 24, e-mail: szymon.szymczak.89@gmail.com 


