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Wniosek o dofinansowanie do ZSS UW

Numer wniosku:

I/A34/292/2012

Data złożenia ewniosku:

2012-09-11 14:02:07

Termin złożenia
sprawozdania:

2012-10-25

Nazwa projektu:

Poronin 2012: obóz integracyjny MISH, IFK, IBI "AL"

Nazwa: ZSS Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Rodzaj jednostki: ZSS/RM
Numer ewidencyjny: A34
Adres: ulica
Miasto: Warszawa
Kod pocztowy: 00-000
Telefon: 1
E-mail: samomish@obta.uw.edu.pl
Adres WWW: www

Podmiot
wnioskujący:

Podmioty współorganizujące:

ZSS Instytutu Filologii Klasycznej
Rodzaj jednostki: ZSS/RM
Numer ewidencyjny: A10
Ulica: ulica
Miasto: Warszawa
Kod pocztowy: 00-000
Telefon: 1
E-mail: aleksandramajewska@o2.pl
Adres WWW: www

ZSS Instytutu Badań
Interdyscyplinarnych Artes Liberales
Rodzaj jednostki: ZSS/RM
Numer ewidencyjny: A07
Ulica: Nowy Świat 69
Miasto: Warszawa
Kod pocztowy: 00-046
Telefon: 22 552 02 98
E-mail: samorzad@obta.uw.edu.pl
Adres WWW: http://ibi.uw.edu.pl/pl

Osoby odpowiedzialne:

Osoba wnioskująca:
Imię: Rafał
Nazwisko: Smoleń

Miejsce:

Osoba wnioskująca:
Imię: Rafał
Nazwisko: Smoleń

Poronin

Obóz zerowy dla studentów K MISH, IBI "AL" i IFK jest organizowany co roku i ma na celu zintegrowanie studentów,
a także przygotowanie ich do studiów, dlatego też poza częścią integracyjną odbywają się prezentacje dotyczące
zasad konstruowania planu studiów, poszczególnych kierunków, wyboru tutorów, itd. Obóz trwa 7 dni, wzbogacony
jest o liczne wycieczki poza Poronin.
Ramowy plan wyjazdu:
ŚRODA 19.09
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dojazd, zapoznanie się, impreza
9:00 – zbiórka przed Kinoteką (Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, wejście od strony Alej Jerozolimskich).
9:30 – wyjazd (po drodze oglądamy filmy).
18:00 – przyjazd do Poronina, obiadokolacja, zakwaterowanie.
19:30 – przedstawiamy się, następnie pierwsza impreza + ognisko i/lub karaoke.
CZWARTEK 20.09
szkolenie, paintball, giełda kierunków, impreza
> wszyscy
09:00-10:00 – śniadanie.
> Pierwszaki
10.00-11:30 – szkolenie z zasad i praktyki studiów na Uniwersytecie.
11:30-13:00 (z przerwą) – szkolenie z zasad i praktyki studiów w Kolegium MISH.
> wszyscy
13:00-14:00 – obiad.
14:00-18:00 – paintball + ognisko z kiełbaskami.
20:00-21:00 – giełda kierunków (krótkie prezentacje kierunków, rozmowy z konsultantami). Starszacy prezentują i
pracują jako konsultanci, a Pierwszaki słuchają i pytają.
od 21:00 – impreza + ognisko i/lub karaoke.
> inne opcje w ciągu dnia
całodzienne góry.
Zakopane (np. kręgle, aquapark, Krupówki czy muzea.
wyjazd na Słowację
PIĄTEK 21.09
góry, Samorząd i koła, impreza
09:00-10:00 – śniadanie.
10:00-17:00 – wszyscy idziemy w góry!
17:00-18:00 – obiadokolacja.
19:00-20:00 – prezentacja działalności Samorządu i kół naukowych.
od 20:00 – impreza + ognisko i/lub karaoke.
> inne opcje w ciągu dnia

Opis projektu:

Zakopane (np. kręgle, aquapark, Krupówki czy muzea),
wyjazd na Słowację.
SOBOTA 22.09
gra miejska, Zakopane, Rutkowski, CLAS, impreza
09:00-10:00 – śniadanie.
10:00-14:00 – gra miejska w Zakopanem.
14:00-15:00 – czas wolny, ludzie jedzą sobie obiad.
15:00-18:00 – (do wyboru) zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem, aquapark i kręgle, włóczegostwo po
Krupówkach, wizyty w muzeach i galeriach.
18:00-19:00 – obiadokolacja.
20:00-20:30 – wykład prof. Rutkowskiego* o rzeczach wyskokowych.
20:30-21:00 – prezentacja Kolegium Artes Liberales (CLAS), też z udziałem Rutkowskiego.
od 21:00 – impreza + ognisko i/lub karaoke. Być może odwiedzi nas Kolegium MISMaP, czyli MISH ścisły i
przyrodniczy, który ma obóz w pobliskim Murzasichlu.
> inne opcje w ciągu dnia
całodzienne góry,
wyjazd na Słowację.
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NIEDZIELA 23.09
góry, debata, impreza
09:00-10:00 – śniadanie.
10:00-17:00 – w góry!
17:00-18:00 – obiadokolacja.
19:00-20:30 – debata (tematy zgłaszajcie w zgłoszeniach!)
od 20:30 – impreza + ognisko i/lub karaoke.
> inne opcje w ciągu dnia
Zakopane (np. kręgle, akwapark, Krupówki czy muzea),
wyjazd na Słowację.
PONIEDZIAŁEK 24.09
Poprad, absynt, sztuka, ostatnia impreza
09:00-10:00 – śniadanie.
10:00-18:00 – Poprad! Poprad to urocze miasteczko we wschodniej Słowacji i kulturowe centrum regionu
tatrzańskiego, zaledwie 60 km (godzina drogi) od Poronina. Miasto zachowało całkowicie średniowieczną starówkę
i wiele innych zabytków (weźmiemy przewodnika). Poza tym jest tam wielki aquapark dla tych, którym znudzi się
zwiedzanie. Przy okazji każdy się zaopatrzy w absynt.
18:00-19:00 – obiadokolacja.
20:00-21:00 – wystawiamy sztukę.
od 21:00 – impreza z wątkami pożegnalnymi.
WTOREK 25.09
powrót, impreza w autokarze
09:00-10:00 – śniadanie.
11:00 – zbiórka.
11:30 – wyjazd.
19:00 – przyjazd do stolicy (po drodze oglądamy filmy).
Więcej szczegółów na temat obozu można znaleźć na stronie http://www.samorzad.mish.uw.edu.pl/?
page_id=8451.
Charakter
przedsięwzięcia:

Integracyjno-kulturalny.

Inne instytucje
zaangażowane:

Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół Kolegium MISH UW - Pro Collegio

Przewidywane
korzyści:

Integracja studentów pierwszego roku i lat wyższych, wdrożenie nowoprzyjętych studentów w system studiowania.

Ilość uczestników: Ilość uczestników z UW: 105 Ilość uczestników spoza UW: 0
Zasięg projektu:

międzyjednostkowy

Data właściwego
wydarzenia

2012-09-25
Cel

Harmonogram
prac:

Start

Koniec

Opracowanie wstępnej
koncepcji obozu

2012-06-01

2012-06-30

Opracowanie szczegółowej
koncepcji obozu, wstępne etapy
organizacji

2012-07-01

2012-07-31

Właściwy etap organizacji,
zbieranie zapisów i wpłat od
uczestników

2012-08-01

2012-09-10

Ostatnia faza organizacji

2012-09-11

2012-09-18

Wydarzenie właściwe

2012-09-19

2012-09-25

Rozliczenie i sprawozdanie
projektu

2012-09-26

2012-10-20
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Liczba
dni

Ilość

Koszt
jednostkowy

Suma

Finansowana
przez ZSS

Opłaty parkingowe i
winieta

1

1

150.00 zł

150 zł

nie

Ubezpieczenie

7

105

1.00 zł

735 zł

nie

Leki dla uczestników

1

13

15.00 zł

195 zł

nie

Mishellanea - druk

1

120

3.50 zł

420 zł

nie

Koszulki - druk

1

140

14.00 zł

1960 zł

tak

Materiały promocyjne i
informacyjne

1

120

1.70 zł

204 zł

nie

Nagrody książkowe w
konkursach

1

10

40.00 zł

400 zł

nie

Przewodnik w
Zakopanem

1

1

100.00 zł

100 zł

nie

Bilety wstępu w
Zakopanem

2

30

5.00 zł

300 zł

nie

Przewodnik na Słowacji

1

1

141.00 zł

141 zł

nie

Bilety wstępu na
Słowacji

2

30

5.00 zł

300 zł

nie

Wyżywienie w czasie
ognisk integracyjnych

2

2

125.00 zł

500 zł

nie

Wynajęcie hali
sportowej w Poroninie

2

2

50.00 zł

200 zł

nie

Zakwaterowanie i
wyżywienie - pensjonaty
T. Chowaniec (część
finansowana przez ZSS)

6

13

50.00 zł

3900 zł

tak

Zakwaterowanie i
wyżywienie - pensjonat
M. Stasińskiego (część
finansowana przez ZSS)

6

13

50.00 zł

3900 zł

tak

Zakwaterowanie i
wyżywienie - pensjonaty
T. Chowaniec (część
finansowana z wpłat
uczestników)

6

79

50.00 zł

23700
zł

nie

Transport - część
finansowana przez ZSS

1

1

7200.00 zł

7200 zł

nie

Paintball

1

40

38.50 zł

1540 zł

tak

Suma:

45845
zł

Pozycja

Koszty:

Źródło

Przychody:

Rodzaj

Wpłaty uczestników

dofinansowanie własne

ZSS Kolegium
Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów
Humanistycznych

Ilość
105

Kwota

Suma

329.00

34545 zł

pierwszy filar

5000.00

5000 zł

ZSS Instytutu Filologii
Klasycznej

pierwszy filar

1300.00

1300 zł

ZSS Instytutu Badań
Interdyscyplinarnych Artes
Liberales

pierwszy filar

5000.00

5000 zł

Suma:

45845 zł

Z I filaru finansowane będą: 1. zakwaterowanie i wyżywienie w pensjonatach T. Chowaniec - do kwoty 3900 zł, 2.
zakwaterowanie i wyżywienie w pensjonacie M. Stasińskiego - do kwoty 3900 zł, 3. paintball, 4. koszulki. Opis
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Opis kosztorysu:

poszczególnych pozycji kosztorysu: 1. Zakwaterowanie i wyżywienie (dla 105 osób): w pensjonatach przy ul.
Tatrzańskiej w Poroninie (dwóch należących do Teresy Chowaniec, jednym należącym do Macieja Stasińskiego). 2.
Transport: zapewnia nam firma "Orły z Podlasia" (http://orlyzpodlasia.pl/). 1 autokar na 52 m. + 1 bus na 18 m.
Pojazdy zawiozą nas z W-wy do Poronina 19 września oraz z Poronina do stolicy 25 września. Na miejscu będą nam
służyć na niewielkich trasach w okolicach Zakopanego oraz w czasie jednej wycieczki do Popradu i Spiskiego
Podgrodzia. Studenci I roku MISH, IFK i IBI "AL" transport w autokarach mają zapewniony. Studenci lat starszych
dojeżdżają na własny koszt i rękę. 3. Opłaty parkingowe i winieta: opłaty dotyczą postojów w Polsce i na Słowacji
(w Polsce będą to głównie postoje na płatnych parkingach przed wejściem do TPN). Winieta dotyczą wyłącznie
podróży po Słowacji. 4. Ubezpieczenie: od następstw nieszczęśliwych wypadków, dla każdego uczestnika obozu. 5.
Leki dla uczestników: m.in. aviomarin oraz leki przeciwko grypie żołądkowej. Ponadto standardowe wyposażenie
apteczki, czyli plastry, bandaże, leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, itd. 6. "Mishellana" - druk. Druk 120
egzemplarzy Pisma Studentów Kolegium MISH UW "Mishellanea". Pierwotnie pismo miał być wydrukowane na
wyjazd studentów MISH do Pragi (12-15 kwietnia 2012), ale z przyczyn od organizatora niezależnych wówczas się
to nie udało. Pismo będzie poświęcone tematyce praskiej i czeskiej. Druk w firmie Advert z Rudy Śląskiej. 7.
Koszulki - druk. Druk 140 egzemplarzy koszulek. Motyw graficzny będzie nawiązywał do postaci Witkacego, tak
bardzo związanego z Zakopanem, w tym m.in. do "Autoportretu Witkacego" wg Jacka Kaczmarskiego. Koszulki,
które zostały zakupione w ramach projektu "Koszulki dla SS KMISH UW" (nr uchwały I-II/566/68/PM/2012) zostaną
przeznaczone na wyjazd grudniowy studentów MISH oraz inne okazje, np. Dzień Otwarty, Dni Adaptacyjne. Nowe
koszulki wpisują się bowiem idealnie w tegoroczny motyw obozu związany z postacią Witkacego i międzywojenną
bohemą zakopiańską. 8. Materiały promocyjne i informacyjne: będą to m.in. ulotki dla każdego uczestnika obozu, w
których znajdą się plan dnia, dane kontaktowe do organizatorów, itp. Ponadto studenci I roku MISH dostaną
materiały informacyjne o zasadach i praktyce studiów w Kolegium. 9. Nagrody książkowe w konkursach. Będzie to
głównie literatura faktu. Nagrody zostaną przyznane w konkursach m.in. na najlepszego aktora w sztuce lub
najlepszego debatanta. 10. Przewodnik w Zakopanem. Przewodnik z PTTK oprowadzi chętnych po najważniejszych
miejscach dla kultury i historii Zakopanego i Podhala. 11. Bilety wstępu w Zakopanem: do muzeów i galerii. 12.
Przewodnik na Słowacji. Chodzi o przewodnika, który oprowadzi nas po Popradzie oraz - ewentualnie - o
przewodnika, który oprowadzi grupę chętnych w innych miejscach na Słowacji (np. Zamek w Starej Lubownie). 13.
Bilety wstępu na Słowacji: do miejsc kultury oraz miejsc o charakterze historycznym w Popradzie, Spiskim
Podgrodziu oraz - ewentualnie - w innych miejscach turystycznych na Słowacji (np. Zamek w Starej Lubownie). 14.
Wyżywienie w czasie ognisk integracyjnych: chleb, kiełbasy, itp., nad ogniskiem wspólnie pieczone, wzbogacą
integrację studentów. 15. Wynajęcie hali sportowej w Poronie: aby uczestnicy mogli pograć w piłkę nożną.
Studenci roku I MISH, IFK, IBI "AL" (70 proc. uczestników) płacą 349 zł za wszystkie dni obozu. Studenci lat
starszych - 389 zł za wszystkie dni. Jednak część studentów będzie w Poroninie mniej niż 7 dni, w związku z czym
płaci odpowiednio mniej. W ten sposób powstała średnia kwota 329 zł wpłaty od uczestnika. 16. Paintball: dla
około 40 osób, w okolicach Poronina lub Białki Tatrzańskiej.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane i informacje są zgodne z prawdą, a także zdaję sobie sprawę z płynącej z regulaminów wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz przepisów prawa polskiego
odpowiedzialności ciążącej na mnie w przypadku poświadczenia nieprawdy. Zgadzam się również na cofnięcie dotacji w przypadku podania przeze mnie nieprawdziwych danych.

Podpisy:
Rafał Smoleń (osoba wnioskująca) ............................................
Rafał Smoleń (osoba rozliczająca) ............................................
ZSS Instytutu Filologii Klasycznej ............................................
ZSS Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales ............................................
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