
 

 

Regulamin Wyjazdu do Uczelni Zagranicznej  

Huazhong University of Science and Technology 
 

§ 1 

 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wyjeździe do Uczelni 

Zagranicznej (zwanym dalej: Wyjazdem) organizowanym w ramach 

działalności Kastu International w Huazhong University of Science and 

Technology (zwanym dalej: Uczelnią). 

2. Wyjazd odbywa się w terminie od 31.10.2019 r. do 11.11.2019r.  

3. Uczestnikami Wyjazdu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, które są potencjalnie zainteresowane 

podjęciem studiów w Uczelni, zwani dalej Uczestnikami. 

4. Organizatorem Wyjazdu jest Kastu International z siedzibą w Wilnie, 

Gedimino pr. 28/2, Vilnius 01104, Litwa, e-mail: artur@kastu.lt, zwany dalej: 

Organizatorem. 

5. Osobą reprezentującą Organizatora jest Study Flow Konrad Walczyk, 

Powstańców Śląskich 5, lokal 607, 53-332 Wrocław, e- mail: 

konrad@kastu.pl, tel. +48 501 844 840, zwanym dalej Osobą Reprezentującą. 

6. Koordynatorem Wyjazdu jest Natalia Pabirowska, tel. +48 500 514 621,  

zwanym dalej Koordynatorem. 

7. Osoba reprezentująca wraz z Organizatorem ustala zasady przyjmowania 

Uczestników, zatwierdza listę Uczestników na Wyjazd. 

8. Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Wyjeździe oraz uregulowanie 

płatności oznacza, że Uczestnik Wyjazdu zapoznał się, z niniejszym 

Regulaminem oraz informacjami o Wyjeździe na stronie internetowej 

Organizatora, w tym z przewidzianym programem Wyjazdu, warunkami 
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lokalowo-miejscowymi Uczelni, w którym odbywać się będzie Wyjazd, opłatą 

za Wyjazd i w pełni je akceptuje. 

§ 2 

Cel Wyjazdu 

 

1. Celem Wyjazdu jest odbycie krótkoterminowego pobytu w Uczelni, podczas 

którego Uczestnicy Wyjazdu będą mogli, w szczególności: zwiedzić gmach 

Uczelni oraz jego okolice, uczestniczyć w wykładach, odbyć krótki kurs języka 

chińskiego oraz brać udział w innych atrakcjach przewidzianych w 

Programie pobytu w Uczelni pt. ,,2019 Short-term Chinese Program (SCP)”, 

zwanym dalej: Programem. 

2. Udział w Wyjeździe umożliwi poszerzenie praktycznej wiedzy w zakresie: 

podjęcia studiów za granicą, funkcjonowania zagranicznych uczelni, jak i 

dostarczy wielu informacji dotyczących państwa chińskiego, jego historii i 

kultury, a także wzmocni rozwój kompetencji społecznych i 

komunikacyjnych (komunikowanie się w języku obcym) oraz wymianę 

doświadczeń ze studentami studiującymi w innym kraju. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Wyjeździe jest: 

a) Zgłoszenie uczestnictwa w Wyjeździe wraz z udostępnieniem 

wymaganych danych osobowych i wyrażeniem zgody na ich 

przetwarzanie na potrzeby Wyjazdu, 

b) wniesienie opłaty, 

c) akceptacja niniejszego Regulaminu. 

2. Wyjazd ma charakter prywatny i składkowy. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do respektowania poleceń Koordynatora oraz 

innych osób prowadzących wycieczkę po Uczelni.  

4. Koszty uczestnictwa w Wyjeździe współfinansowane ze środków Projektu 

Uczelni obejmują, w szczególności : 



a) dziesięć noclegów na terenie kampusu Uczelni (z wyłączeniem ust. 3 lit. c 

nin. paragrafu), 

b) udział w wykładach organizowanych przez Uczelnię, 

c) krótki kurs języka chińskiego, 

d) zwiedzanie miasta i okolic oraz obiektów architektury chińskiej, 

e) koszt wycieczki łodzią po rzece Jangcy, 

f) udział w imprezie integracyjnej organizowanej przez Uczelnię, 

g) inne atrakcje m.in. podstawowy kurs sztuki kaligraficznej, kurs nauki 

tradycyjnych chińskich sztuk walki oraz nauka gotowania chińskich 

potraw. 

5. Uczestnicy z własnych środków pokrywają: 

a) Koszty transportu (w szczególności: transport na lotnisko w Warszawie z 

miejsca zamieszkania i z lotniska w Warszawie do miejsca zamieszkania 

– we własnym zakresie; przelot samolotem na trasie Warszawa – Pekin, 

Pekin – Warszawa; transport pociągiem na trasie Pekin – Wuhan, Wuhan 

– Pekin, podróż autokarem z lotniska w Pekinie na dworzec kolejowy 

Pekin Zachodni oraz z dworca kolejowego Pekin Zachodni – lotnisko w 

Pekinie oraz inne ponadprogramowe transfery), 

b) Zakwaterowanie, poza noclegami wymienionymi w ust. 2 lit. a nin. 

paragrafu, 

c) Opłatę w wysokości 100 euro na rzecz Uczelni, 

d) Koszty wyżywienia, 

e) Koszty fakultatywnych atrakcji turystycznych, biletów wstępów, 

nieobjętych Programem, 

f)  Innych wydatków własnych. 

6. W przypadku konieczności rezygnacji z Wyjazdu z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat od 

Organizatora Wyjazdu. 

7. W przypadku niepełnego pobytu na Wyjeździe, niewynikającego z winy 

Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłat. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wyjazdu. 

9. W przypadku odwołania Wyjazdu z winy Organizatora, Organizator zwraca 

Uczestnikom wpłaconą kwotę. 



10. W przypadku odwołania Wyjazdu z powodu zdarzeń losowych Organizator 

rości sobie prawo do zwrotu wpłat pomniejszonych o koszty już poniesione. 

§ 4 

Prawa i obowiązki Uczestników Wyjazdu 

1. Uczestnicy Wyjazdu zobowiązują się do pełnego uczestnictwa w Programie 

oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

2. Każdy Uczestnik Wyjazdu ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. Dokumenty te należy przedstawić w 

postaci kserokopii Koordynatorowi lub Osobie Reprezentującej najpóźniej 7 

dni roboczych przed planowaną datą Wyjazdu. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia i przekazania odpowiednio 

Organizatorowi, Osobie Reprezentującej lub Koordynatorowi wszelkich 

dokumentów dotyczących realizacji Wyjazdu. 

4. Uczestnik Wyjazdu ma obowiązek: 

a) punktualnie stawiać się na miejscu zbiórki (w szczególności: co najmniej 3 

godziny przed planowanym odlotem), 

b) dostosowywać się do poleceń Koordynatora, 

c) zgłaszać Koordynatorowi wszelkie nieprawidłowości, jakie będą miały 

miejsce podczas Wyjazdu. 

5. Uczestnik Wyjazdu winien dbać i szanować przedmiot majątku Uczelni oraz  

pozostałych Uczestników Wyjazdu, sprzęt udostępniony do wspólnego 

użytkowania,  dbać o czystość, szanować i chronić przyrodę. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku 

(fotografie, filmy) jako uczestnika Wyjazdu w materiałach promocyjnych 

Organizatora oraz w mediach społecznościowych. Uczestnikowi przysługuje 

uprawnienie do modyfikacji, wglądu i żądana usunięcia swoich danych i 

swojego wizerunku. 

§ 5 

Kary 

1. Do każdej sytuacji, w której dochodzi do złamania przez Uczestnika 

opisanych w niniejszym Regulaminie zasad, stosuje się odpowiednią karę. 



2. Organizator, Osoba Reprezentująca lub Koordynator mogą wobec Uczestnika 

zastosować w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu następujące 

kary: 

a) upomnienie ustne przez Organizatora, Osobę Reprezentującą lub 

Koordynatora, 

b)  wydalenie Uczestnika bez zwrotu kwoty wpłaconej przez Uczestnika, 

c) natychmiastowe zawiadomienie do miejscowych organów porządkowych 

o zaistniałej sytuacji. 

§ 6 

Zakres odpowiedzialności 

1. Każdy Uczestnik bierze udział w Wyjeździe na własną odpowiedzialność. 

2. Organizator, Osoba Reprezentująca, Koordynator oraz  wszystkie osoby z nimi 

współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem Wyjazdu i 

wycieczki po Uczelni nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników za 

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, po lub w trakcie 

wycieczki. 

3. Uczestnik bierze udział w zajęciach szkoleniowo–rekreacyjnych oraz imprezach 

integracyjnych z własnej woli i na własną odpowiedzialność. 

4. Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej, zarówno umyślnej jak i 

nieumyślnej, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową. 

5. Organizator, Osoba reprezentująca oraz Koordynator nie sprawują pieczy nad 

Uczestnikami oraz ich mieniem w trakcie trwania Wyjazdu, w szczególności nie 

ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w Uczelni, w której 

organizowany jest Wyjazd.  

6. Organizator nie pokrywa kosztów związanych ze zgubieniem lub zniszczeniem 

jakiejkolwiek własności Uczelni przez Uczestnika Wyjazdu. W przypadku 

zniszczenia lub zagubienia przedmiotu majątku Uczelni, Organizatora lub innego 

Uczestnika, zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej, Uczestnik pokrywa 

szkody na podstawie wystawionej wyceny dokonanej przez Uczelnię lub 

Organizatora. 

7. Uczestnicy zakwaterowani w określonym pokoju zobowiązują się do zdania 

pokoju w stanie nienaruszonym ostatniego dnia Wyjazdu. 



8. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pokojach przy kwaterowaniu, są 

zobowiązani niezwłocznie zgłosić je, aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich 

spowodowanie. 

9. Jeżeli ustalenie tożsamości osób winnych powstania w trakcie Wyjazdu 

ewentualnych szkód w pokojach będzie niemożliwe, to solidarną 

odpowiedzialność ponoszą osoby zameldowane w określonym pokoju. 

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za czyny naruszające porządek 

prawny popełnione przez Uczestnika Wyjazdu. 

11. Uczestnik Wyjazdu akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że jego stan 

zdrowia pozwala na Wyjazd. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Uczestników Wyjazdu 

oraz następstw z niego wynikających, a w szczególności za zniszczenie mienia, 

chwilowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności majątkowej za organizację i przebieg 

akcji ratunkowej wyspecjalizowanych służb. 

14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu wyjazdu. 

15. Organizator nie zwraca żadnych kwot za świadczenia niewykorzystane z winy 

Uczestnika. 

16.  Organizator ma prawo usunąć z wyjazdu Uczestnika, który: 

a)  nie stosuje się do postanowień Regulaminu, 

b) w rażący sposób naruszył zasady współżycia społecznego 

17. W przypadkach wskazanych w ust. 16 lit. a i b nin. paragrafu, Uczestnikowi nie 

przysługuje prawo zwrotu kosztów.   

18. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do Wyjazdu 

w sytuacji, kiedy uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub jego zachowanie 

zagraża bezpieczeństwu innych uczestników wycieczki. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Informacja o Wyjeździe wraz z Regulaminem i ramowym programem Wyjazdu 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Kastu International. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Koordynator 

Wyjazdu. 



3.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez 

całym okres realizacji Wyjazdu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany 

warunków realizacji Wyjazdu lub w innych sytuacjach nieprzewidzianych i 

niezależnych od Organizatora. 

5. W sprawach spornych decyduje Organizator. W sprawach nieuregulowanych 

powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Wszystkie sprawy sporne między Uczestnikiem a Organizatorem dotyczące 

Wyjazdu rozstrzygane będą polubownie, a w razie nie osiągnięcia porozumienia 

przez Sąd Powszechny z siedzibą właściwą dla Organizatora. 

 

 

 

 

 


