
Regulamin Pucharu AGH 2022 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem wydarzenia “Puchar AGH 2022” (zwany dalej Wydarzeniem) 

jest Uczelniana Rada Samorządu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie (zwana dalej Organizatorem). 

2. Wydarzenie odbędzie się w terminie 25 – 27.02.2022 r. 

3. W Wydarzeniu mogą brać udział wyłącznie studenci i absolwenci Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (zwani dalej Uczestnikami). 

 

§ 2. UCZESTNICTWO W WYDARZENIU 

1. Osoba przed uiszczeniem opłaty za Wydarzenie zwana jest Kandydatem. Wraz 

z uiszczeniem wpłaty na wyjazd, status Kandydata zmienia się na Uczestnika. 

2. Osoba zainteresowana udziałem w Wydarzeniu powinna wypełnić formularz 

rejestracyjny, który umieszczony zostanie na wydarzeniu na Facebook’u o nazwie 

„Puchar AGH 2022”. 

3. Organizator zobowiązuje się do poinformowania drogą mailową o przyjęciu na 

listę Kandydatów. Kandydat jest zobowiązany uiścić kwotę w wysokości 350 zł 

(student) lub 400 zł (absolwent), w terminie i miejscu podanym przez Organizatora. 

4. O ostatecznym zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń oraz 

dokonanie wpłaty.  

5. Organizator może odmówić przyjęcia osoby zainteresowanej na Wydarzenie 

w przypadku: 

a. braku wolnych miejsc przeznaczonych na Wydarzenie, 

b. braku terminowej wpłaty przez Kandydata. 

6. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Wydarzeniu bez podania 

przyczyny i otrzymać 100% zwrotu wpłaconych kosztów do dwóch tygodni przed 

rozpoczęciem wydarzenia (tj. do 11.02.2022 r.). Po tym terminie zwrot będzie 

niemożliwy, chyba, że osoba rezygnująca znajdzie kogoś na swoje miejsce. 

7. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do 

wcześniejszego zakończenia lub całkowitego odwołania Wydarzenia, nie zwracając 

kosztów bądź zwracając część kosztów, zobowiązując się jednocześnie do złożenia 

wyjaśnień Uczestnikom. 

8. Wszelkie zapytania należy kierować na adres mail organizatora: 

pucharagh@samorzad.agh.edu.pl. 

9. Każdy Uczestnik ma obowiązek podpisania wniosku zapoznania się 

z niniejszym regulaminem i zobowiązania do przestrzegania jego zapisów przed 

rozpoczęciem Wydarzenia. 

10. Uczestnik w dniu Wydarzenia, zgodnie z jego wiedzą, oświadcza na piśmie, że 

nie jest chory na COVID-19, nie posiada objawów COVID-19, nie jest nosicielem 

koronawirusa SARS-CoV-2 ani nie istnieje uzasadnione podejrzenie zakażenia 

https://facebook.com/events/s/puchar-agh-2022/3077417979160342/
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koronawirusem SARS-CoV-2, gdyż przez ostatnie 14 dni nie przebywał w miejscu 

podwyższonego zagrożenia wirusem SARS-CoV-2, ani w otoczeniu osoby 

wykazującej objawy choroby COVID-19. 

11. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o  planowanym 

wcześniejszym zakończeniu pobytu.  

12. W przypadku niepełnego pobytu na Wydarzeniu, niewynikającego z winy 

Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaty. 

 

§ 3. SYSTEM I ORGANIZACJA ZAWODÓW SPORTOWYCH 

 

1. Zawody sportowe będą odbywać się na obiektach stacji narciarskiej Jurgów-

ski. 

2. System rozgrywania oraz wszelkie kwestie związane z organizacją zawodów 

sportowych podczas Wydarzenia zostały zawarte w osobnym regulaminie: Regulamin 

zawodów Puchar AGH 2022, który zostanie udostępniony Uczestnikom Wydarzenia 

do dnia 1.02.2022 r. drogą mailową.  

3. Zgłoszenia do zawodów sportowych trzeba dokonać u Organizatora: za 

pomocą formularza rejestracyjnego na Wydarzenie bądź osobiście, najpóźniej w dniu 

zawodów (26.02.2022 r.) do godziny 09:00. 

4. Dokładna godzina i miejsce zawodów zostanie przedstawione Uczestnikom 

w planie wyjazdu, który będzie przesłany drogą mailową, nie później niż na tydzień 

przed Wydarzeniem. 

5. Niestawienie się na miejsce zawodów w czasie ich rozpoczęcia jest 

jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie zjazdów. 

6. Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są pamiątkowe medale oraz nagrody. 

7. Niedopuszczalny jest udział zawodników w stanie nietrzeźwym. Organizator 

zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawodników przed rozpoczęciem zawodów, 

za pomocą alkomatu. 

 

§ 4. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW WYJAZDU 

 

1. Organizator nie ubezpiecza Uczestników wyjazdu, Uczestnicy ubezpieczają się 

we własnym zakresie.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej, jak i prawnej 

w przypadku, gdyby Uczestnik uległ wypadkowi bądź uszczerbku na zdrowiu. 

3. Uczestnik powinien zadbać o odpowiedni ubiór narciarski, sprawny technicznie, 

własny lub wypożyczony sprzęt oraz kask narciarski. 

4. Każdy uczestnik biorący udział w Wydarzeniu powinien odbyć przed 

rozpoczęciem wyjazdu badania lekarskie stwierdzające, że jego stan zdrowia jest 

dobry i nie budzi zastrzeżeń co do udziału w wyjeździe (potwierdzeniem odbycia 

badań jest podpis pod niniejszym regulaminem). W przypadku dojścia do wypadku 

i uszczerbku na zdrowiu lub życiu, wszelkie konsekwencje oraz wynikająca z nich 

odpowiedzialność, spoczywają na Uczestniku. 

5. W czasie wyjazdu Uczestnikom zabrania się: 



1) posiadania, spożywania oraz rozpowszechniania nielegalnych środków 

odurzających (w tym. m.in. narkotyków, dopalaczy, środków 

psychoaktywnych), 

2) posiadania broni białej, broni palnej oraz innych niebezpiecznych 

narzędzi, 

3) wszelkich zachowań stwarzających zagrożenie zdrowia 

i bezpieczeństwa Uczestnika bądź innych Uczestników. 

6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie rzeczy 

pozostawione lub ewentualnie skradzione na stoku narciarskim oraz w miejscu 

zakwaterowania. 

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

i nieumyślnej, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową. 

8. W przypadku niemożności wskazanie winnej osoby, odpowiedzialność jest 

ponoszona przez wszystkich Uczestników.  

9. Organizator nie jest objęty odpowiedzialnością za ewentualny przypadek 

wystąpienia w czasie Wydarzenia wśród Uczestników choroby COVID-19 oraz jego 

skutki. 

10. Uczestnicy, biorąc udział w Wydarzeniu, zobowiązują się także do 

przestrzegania Regulaminu DW “U Jakuba” oraz Regulaminu stacji narciarskiej 

Jurgów-Ski. 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnictwo w Pucharze AGH 2022 jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego regulaminu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za 

zachowanie uczestników w trakcie trwania Wydarzenia. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na portalach 

społecznościowych Facebook i Instagram. 

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 

z udziału w Wyjeździe osób w stanie nietrzeźwym i pod wpływem jakichkolwiek 

substancji odurzających oraz wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki 

wypadków mające miejsce przed, po i w czasie trwania Wyjazdu. 

5. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Wydarzenia, Regulaminu DW “U Jakuba”, 

oraz Regulaminu stacji narciarskiej Jurgów-ski, Uczestnik może zostać ukarany: 

1) upomnieniem od Organizatora, 

2) dyscyplinarnym usunięciem z Wydarzenia (w takim przypadku 

Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa).      

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie 

i programie Wydarzenia, informując o tym Uczestników drogą mailową. 

7. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do rozstrzygania spraw 

nieujętych w niniejszym Regulaminie. 

 


