
Zasady uczestnictwa w wycieczkach organizowanych  
przez Radę Samorządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej 

 
• Słuchacze UTW są informowani o organizowanych przez Samorząd UTW wycieczkach 

na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej UTW oraz w trakcie wykładów i innych zajęć 
odbywających się w UTW. 

 
• Informacje te są ogłaszane co najmniej dwa tygodnie przed przewidywanym terminem 

wycieczek.  
 
• W ogłoszeniu podaje się cel i obiekt wycieczki, termin/terminy wycieczki, planowaną 

liczbę uczestników, sposób, warunki i termin zgłaszania się (zapisywania) na wycieczkę 
oraz wysokość opłaty (zaliczki) i termin jej wniesienia. 

 
• Listę uczestników wycieczki tworzy się w kolejności zgłoszeń, jeżeli liczba zgłoszeń 

przekracza planowaną liczbę uczestników – tworzy się listę rezerwową. 
 
• Osoby z listy rezerwowej, w przypadku rezygnacji osób zgłoszonych,  mogą być wpisane 

na listę uczestników tylko przed terminem określonym przez organizatora wycieczki. 
 
• Osoby z listy rezerwowej zachowują pierwszeństwo zapisu w przypadku organizowania 

kolejnej, takiej samej wycieczki.  
 
• Osoby chcące uczestniczyć w wycieczce, które nie wniosą wymaganej opłaty w 

wyznaczonym terminie zostają wykreślone z listy uczestników i listę uzupełnia się  
o osoby z listy rezerwowej; w przypadku wyczerpania tej listy – spośród innych chętnych 
słuchaczy UTW, a jeżeli takich nie będzie, możliwe jest uczestnictwo osób spoza 
słuchaczy UTW. Wpisanie na listę uczestników po terminie wniesienia opłaty 
uwarunkowane jest niezwłocznym wniesieniem obowiązującej opłaty.  

 
• Jeżeli liczba osób, które zgłosiły się na wycieczkę płatną jest mniejsza od zaplanowanej, 

wycieczkę odwołuje się, a wniesione opłaty zwraca. Wycieczka może się odbyć, jeżeli 
osoby, które chcą uczestniczyć w wycieczce pokryją w całości jej koszty. 

 
• Osoby, które wniosły opłatę za wycieczkę, a ze względów losowych nie mogą wziąć  

w niej udziału, otrzymują zwrot dokonanej wpłaty tylko w przypadku, gdy w ich miejsce 
wstąpi inny uczestnik. Jeżeli takiej osoby nie będzie, mogą otrzymać zwrot dokonanej 
wpłaty tylko w części wynikającej z rozliczenia faktycznych kosztów wycieczki. 

 
• Zwroty wpłat, o których mowa powyżej, realizuje Sekretariat UTW w okresie jednego 

miesiąca od daty wycieczki. Po upływie tego terminu nieodebrane należności zasilają 
budżet Samorządu Słuchaczy UTW. 

 
• W przypadku wycieczek autokarowych, miejsca w autokarze uczestnicy wycieczki 

wybierają dowolnie, ale do autokaru wchodzą w kolejności wynikającej z listy 
dokonanych zapisów na wycieczkę. 


