Regulamin uczestnictwa w
akademickiej symulacji obrad ONZ
Academic Polish Model United Nations 2019
§1
1. Organizatorem akademickiej symulacji obrad ONZ Academic Polish Model United Nations 2019, zwanej dalej
POLMUN, jest Stowarzyszenie Institute of Diplomacy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Katalońskiej 3/61, numer
KRS 0000674046, zwane dalej Organizatorem.
2. Koordynatorem wykonawczym POLMUN jest Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim
3. Współorganizatorami POLMUN są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Stosunków
Międzynarodowych UW.
§2
Celami POLMUN są w szczególności:
● zwiększenie zainteresowania zagadnieniem stosunków międzynarodowych,
● poszerzanie wiedzy na temat organizacji i instytucji międzynarodowych, zwłaszcza Organizacji
Narodów Zjednoczonych,
● promocja praw człowieka,
● poprawienie poziomu debaty publicznej,
● aktywizacja młodzieży akademickiej,
● podniesienie umiejętności argumentacji i prezentacji.

§3

1. W ramach POLMUN w dniach od 6.12.2019 do 8.12.2019 odbędzie się akademicka symulacja obrad, na którą
składają się:
● ceremonia otwarcia,
● 3 dni obrad w komitetach,
● ceremonia zamknięcia.
2. Miejscem realizacji POLMUN są Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Warszawski.
Program może przewidywać inne miejsca realizacji wydarzeń związanych z POLMUN.
§4
1. Uczestnikiem POLMUN może być osoba posiadająca pełne prawa studenta.
2. Za zgodą Organizatora uczestnikiem POLMUN może być osoba pełnoletnia niespełniająca warunku o którym
mowa w ust.1. Przepis też dotyczy uczniów liceów, którzy w dniu rozpoczęcia wydarzenia będą mieli ukończony
16 rok życia.
3. Warunkiem uczestnictwa w POLMUN jest wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego, zaakceptowanie
go przez Organizatora oraz wpłacenie darowizny na rzecz Organizatora na cele statutowe w terminie
określonym przez niniejszy regulamin.
4. Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie www.polmun.pl, zwanej dalej stroną internetową, od dnia
1.09.2019 do dnia 1.12..2019.
5. Warunkiem zaakceptowania formularza rejestracyjnego przez Organizatora jest podanie wszystkich
wymaganych informacji. Formularz rejestracyjny uznaję się za zaakceptowany, jeżeli Organizator nie zgłosi
zastrzeżeń w ciągu 5 dni od daty jego wysłania. Zastrzeżenia zgłasza się na adres e-mail podany w formularzu
rejestracyjnym.
6. Organizator może odmówić akceptacji formularza rejestracyjnego w przypadku osoby, które nie daje rękojmi
należytego zachowania się lub poszanowania postanowień niniejszego regulaminu. O odmowie akceptacji
Organizator informuję osobę w sposób określony w ust. 5. w zd. 3.
7. Organizator może podjąć decyzję o zamknięciu formularza rejestracyjnego przed końcem terminu
określonego w ust. 4.
8. Po spełnieniu wszystkich warunków o których mowa w ustępach poprzednich Organizator wysyła
uczestnikowi na adres e-mail, wskazany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie uczestnictwa w POLMUN.
§5
1. Darowizna o której mowa w §4 ust.3. powinna być wpłacona na konto Organizatora w ciągu 10 dni od daty
wysłania formularza rejestracyjnego w przypadku Early Bird i Regular Registration oraz w ciągu 5 dni
w przypadku Late Registration.
2. Numer konta Organizatora: 21 1600 1462 1838 6148 5000 0001 (Stowarzyszenie Institute of Diplomacy).
3. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz adnotację: „Darowizna na cele statutowe”.

4. Termin o którym mowa w ust.1. liczy się jako data wpływu środków na konto Organizatora.
5. Kwota darowizny jest ustalana przez Organizatora i podawana na stronie internetowej. Określona wysokość
darowizny obowiązuje na dzień wpływu środków na konto Organizatora.
§6
1. Organizator zapewnia uczestnikom podczas trwania projektu:
● program merytoryczny, którego dokładną treść publikuje Organizator przed rozpoczęciem POLMUN na
stronie internetowej oraz kontach w mediach społecznościowych,
● wyżywienie (lunch i przerwy kawowe),
● opiekę merytoryczną,
● materiały konferencyjne,
2. Organizator w miarę swoich możliwości pomaga uczestnikom w:
● znalezieniu noclegu,
● doborze środka transportu do Warszawy.
3. Organizator informuje uczestnika na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail o wszystkich
szczegółach związanych z uczestnictwem w POLMUN.
§7
1. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad wyrażonych
w programie merytorycznym.
2. Certyfikat uczestnictwa będzie przyznany wyłącznie uczestnikom, którzy byli obecni w 80% committee
sessions.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wydalenia z wydarzenia, zarówno jego części formalnej, jak
i nieformalnej, uczestnika w sytuacji nieodpowiedniego zachowania, zwłaszcza gdy istnieje uzasadnione
podejrzenie popełnienia przez niego czynu zabronionego - w tym w szczególności spożywania alkoholu przez
nieletnich i napaści na tle seksualnym. Zapis ten dotyczy także uczestnika, którego zachowanie znacząco
utrudnia przebieg konferencji lub który dopuszcza się jakichkolwiek zachowań o charakterze dyskryminującym.
Uczestnik wydalony z konferencji nie może ubiegać się o zwrot kosztów.
§8
1. Wysłanie formularza rejestracyjnego wiąże się jednocześnie z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora do celów związanych z organizacją POLMUN (szczegółowe informacje na ten
temat zawarte są w pliku pt. "Privacy Policy")
2. Wysłanie formularza rejestracyjnego wiąże się jednocześnie z wyrażaniem zgody na gromadzenie,
przetwarzanie i wykorzystywanie do celów informacyjnych i promocyjnych przez Organizatora, zdjęć i nagrań
z wizerunkiem uczestnika POLMUN, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
§9

POLMUN jest finansowany ze środków Stowarzyszenia Institute of Diplomacy, partnerów oraz sponsorów.
§10
Organizator zapewnia dodatkowy program społeczno-kulturalny, zwanym dalej ‘social packiem’, który nie jest
objęty zwykłą opłatą za uczestnictwo.
1. By uczestniczyć w wydarzeniach objętych social packiem uczestnik POLMUN musi uiszczyć dodatkową
opłatę. Szczegóły dotyczące wysokości opłaty będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora.
2. Zakup social packa oraz wstęp na objęte nim wydarzenia będzie dostępny wyłącznie dla osób, które
w dniu rozpoczęcia POLMUN 2019 będą miały ukończony 18 rok życia.
§10
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Od decyzji Organizatora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3. Organizator może przyznać uczestnictwo w POLMUN z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.

