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REGULAMIN 

 

Regulamin Spotkania Absolwentów kierunków Geografia oraz Gospodarka 
przestrzenna na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersyte tu 
Warszawskiego 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Spotkanie Absolwentów 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, organizowane w dniu 14.04.2018 roku, 
zwane dalej Spotkaniem. 

2. Organizatorem jest Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego, zwany dalej Organizatorem. 

3. Spotkanie jest organizowane w  dniu 14.04.2018 r. w siedzibie Organizatora przy ul.  
Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa oraz na terenie Kampusu Głównego 
Uniwersytetu Warszawskiego, zwanymi dalej terenem Spotkania. 

4. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:00 i zakończy o godzinie 21:00. Szczegółowe 
informacje na temat Spotkania zostaną umieszczone na stronie internetowej 
Organizatora oraz zostaną podane na grupie Absolwenci WGSR UW w serwisie 
Facebook. Organizator pozostawia sobie prawo do zmiany godziny zakończenia 
Spotkania. 

5. Uczestnikiem Spotkania może być absolwent Wydziału Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i jego poprzedników (Zakładu 
Antropogeografii, Zakładu Geograficznego, Instytutu Geograficznego) lub osoba 
związana z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych, która zarejestrowała się za 
pomocą formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie 
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/rejestracja-na-spotkanie-absolwentow/ i  
uiściła opłatę za uczestnictwo w Spotkaniu w wysokości 50 zł w terminie do 
15.03.2018 r. na podany poniżej rachunek bankowy:  

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 

00-927 Warszawa 
Nr konta PL 27 1160 2202 0000 0000 6084 9388 

SWIFT: BIGBPLPW 
W tytule wpłaty uczestnik powinien wpisać:  Absolwenci -  imię i nazwisko. 

6. Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie od Organizatora wiadomości e-mail.  

7. W przypadku nieuiszczenia przez Uczestnika opłaty rejestracyjnej w terminie 
o którym mowa w pkt. 5 oraz w wysokości zgodnej z wysokością podaną w pkt. 5 i na 
stronie internetowej: http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/rejestracja-na-
spotkanie-absolwentow/  zgłoszenie uczestnictwa zostanie anulowane. 

8. Wymogi określone w pkt. 5 nie dotyczą gości honorowych Spotkania. 

9. Zakończenie rejestracji następuje dnia 15 marca 2018 r. Po tym terminie zgłoszenie 
udziału w Spotkaniu jest możliwe jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Osoby zainteresowane powinny wysłać zapytanie o możliwość udziału w Spotkaniu 
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na adres: absolwent.wgsr@uw.edu.pl. Przedstawiciel Organizatora przekaże decyzję 
o przyjęciu bądź nie przyjęciu zgłoszenia na Spotkanie na adres e-mailowy 
zainteresowanego.  

10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Spotkaniu Organizator zobowiązuje się do 
zwrotu wniesionej przez uczestnika opłaty w wysokości 100% zwrotu w wypadku 
rezygnacji do  25.03.2018 roku. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku 
rezygnacji zgłoszonej przez Uczestnika po 25.03.2018.  

11. W przypadku nieobecności Uczestnika na Spotkaniu, uiszczona przez Uczestnika 
opłata  nie podlega zwrotowi. 

12. Organizator może wystawić fakturę za udział w Spotkaniu wyłącznie w przypadku 
zadeklarowania przez Uczestnika chęci otrzymania faktury podczas rejestracji 
w zakładce Spotkanie Absolwentów na stronie internetowej 
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/rejestracja-na-spotkanie-absolwentow/ 
oraz po podaniu w formularzu rejestracyjnym danych niezbędnych do wystawienia 
faktury. 

13.  Faktury za przeprowadzoną usługę będą do odbioru w dniu Spotkania (14.04.2018 r.) 
lub na życzenie uczestnika będą wysyłane pocztą tradycyjną. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany części programu Spotkania, bez obowiązku 
uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec 
uczestników Spotkania. 

15. W siedzibie Organizatora obowiązuje zakaz palenia papierosów. Na teren Spotkania 
nie można wnosić napojów alkoholowych.  

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez 
uczestnika na terenie Spotkania. 

17. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie rejestracji na Spotkanie 
jest Organizator. Dane osobowe mają charakter informacji poufnych i będą 
przetwarzane przez Organizatora w celu organizacji Kongresu i ewentualnego 
kontaktu z Uczestnikiem i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe 
zostały przez uczestników podane dobrowolnie. Uczestnikom przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania.  

18. Organizator ma prawo do dokumentowania przebiegu imprezy oraz wykorzystywania 
nagranych lub utrwalonych materiałów w mediach elektronicznych, prasie, 
broszurach, ulotkach, itp., a udział Uczestnika w Spotkaniu jest równoznaczny z 
wyrażeniem zgody na wskazane działania, w tym wykorzystanie wizerunku 
Uczestnika.  

19. Profesjonalne rejestrowanie dźwięku lub obrazu podczas wykładów, seminariów 
i warsztatów wymaga uzyskania zgody Organizatora. 

20. Uczestnik Spotkania, biorąc w nim udział oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 
regulaminem, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i zobowiązuje 
się do jego przestrzegania. 

21. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 


