
Zasady udziału w wyjazdach naukowo – technicznych organizowanych  
przez Oddział Łódzki SEP  

 

1. Każdy członek Oddziału Łódzkiego SEP z minimalnym dwuletnim stażem członkowskim (wraz             

z jedną osobą towarzyszącą) ma prawo uczestniczenia w w/w wyjazdach organizowanych przez 
Oddział Łódzki SEP. 

2. W przypadku ilości zgłoszeń przekraczających planowaną, ostateczną listę ustala Prezydium 

Oddziału Łódzkiego SEP przyjmując jako kryterium działalność stowarzyszeniową,                        

staż członkowski i opinię  Prezesa Koła z którego jest zainteresowana osoba. 

3. Wyjazdy mogą być dofinansowane ze środków Oddziału Łódzkiego SEP. 

4. Koszt wyjazdu osoby wyznaczonej przez Prezydium kierującej sprawami organizacyjnymi                   

(w czasie trwania wyjazdu),  z ramienia Oddziału Łódzkiego SEP pokrywa Oddział Łódzki SEP. 

5. Wysokość dofinansowania wyjazdu zatwierdza Zarząd Oddziału Łódzkiego SEP na wniosek 

Prezydium Oddziału Łódzkiego SEP. 

6. Dofinansowanie obejmuje każdego uczestnika wyjazdu będącego członkiem Oddziału 

Łódzkiego SEP z  aktualnie opłaconymi składkami. 

7. Informacja o wyjeździe, terminie i sposobie przyjmowania zgłoszeń podana zostanie Prezesom 

Kół, oraz umieszczona zostanie w Internecie na stronie www.seplodz.pl niezwłocznie                      
po akceptacji wyjazdu przez Zarząd Oddziału. 

8. Po upływie zaakceptowanego terminu przyjmowania zgłoszeń, w przypadku wolnych miejsc  

o zakwalifikowaniu decyduje data zgłoszenia /sms, e-mail/. 

9. Jeżeli mimo realizacji punktu 7 będą wolne miejsca, istnieje możliwość pełnopłatnego 
uczestnictwa w wyjeździe osoby nie spełniającej punktu 1, za zgodą Prezydium. 

10. Osoby zakwalifikowane na wyjazd wpłacają zaliczkę w wysokości 10 % kosztów wyjazdu                 

w terminie podanym w zawiadomieniu. 

11. W przypadku odwołania wyjazdu przez Oddział Łódzki SEP zaliczka podlega zwrotowi. 

12. Rezygnacja z wyjazdu po wpłaceniu całkowitej kwoty może skutkować utratą wpłaty w 100 %. 

O tych zasadach uczestnik będzie informowany przed zapisem na wyjazd. 

13. W sprawach spornych członek SEP ma prawo domagać się wyjaśnień w swojej sprawie                          

od Prezydium Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP. Wyjaśnienie nie może trwać dłużej niż                            
3 miesiące, aby mogło być przedstawione na najbliższym zebraniu Zarządu Oddziału Łódzkiego 

SEP po tym terminie.  

 

Niniejsze zasady zostały zatwierdzone przez Zarząd Oddziału Łódzkiego SEP w dniu 01 grudnia 2015 roku 
na czas nieokreślony.  


