Regulamin Kursu terenowego. Jastrzębia Góra, 2022:
NATURALNE I ANTROPOGENICZNE PROCESY STREFY BRZEGOWEJ
BAŁTYKU; TECHNOLOGIE CZYSTEJ ENERGII - POBRZEŻE
1. Studenci uczestniczący w Kursie obowiązani są:
• zachowaniem swym godnie reprezentować Uniwersytet Warszawski
• przestrzegać norm współżycia społecznego
• przestrzegać Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim
• przestrzegać przepisów niniejszego Regulaminu
• przestrzegać przepisów Regulaminu obiektu noclegowego.
2. W ramach Kursu prowadzone są zajęcia terenowe; zajęcia rozpoczynają się o godz.
8.00 rano i trwają do późnych godzin popołudniowych, co najmniej 8 godzin dziennie.
Czas i miejsce zbiórek na zajęcia zostają każdorazowo podane przed rozpoczęciem
zajęć. Koordynator Kursu zastrzega sobie możliwość zmiany godziny rozpoczęcia
zajęć w zależności od występujących okoliczności.
3. Student ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków w okresie trwania kursu.
4. Podczas zajęć terenowych obowiązuje strój terenowy/ochronny.
5. Podczas zajęć terenowych student bezwzględnie stosuje się do poleceń
prowadzącego zajęcia.
6. W czasie Kursu, studentów obowiązuje również odrębny regulamin bazy Kursu.
7. W bazie Kursu obowiązuje cisza nocna zgodna z regulaminem obiektu.
8. Za utrzymanie porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez studentów
odpowiedzialne są zamieszkujące tam osoby. Za ewentualne zniszczenia w
pomieszczeniach zajmowanych przez studentów odpowiedzialność finansową
ponoszą mieszkańcy pokoju lub osoba, która sama spowodowała szkodę.
9. Przebywanie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i/lub innych używek jest
zakazane, zarówno podczas zajęć terenowych jak i w bazie Kursu. Koordynator Kursu
upoważniony jest do podjęcia stosownych decyzji aż do skreślenia z listy uczestników
Kursu osób naruszających ten punkt Regulaminu oraz przekazanie tego faktu
do wiadomości władzom Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem
Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW oraz Uniwersyteckiej Komisji
Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów UW.
10. Studenci opuszczający po zajęciach wyznaczony rejon Kursu muszą zgłosić ten
fakt Kadrze Kursu.
11. Należy zapoznać się z wytycznymi w sprawie Covid19 na stronie Głównego
Inspektora Sanitarnego www.gov.pl/koronawirus.
12. W stosunku do uczestników Kursu, winnych naruszenia niniejszego Regulaminu,
stosowane będą sankcje dyscyplinarne przewidziane w odpowiednich przepisach
Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.
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