Załącznik nr 1 do REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU EKONOMICZNEGO
„MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH EKONOMISTÓW”.

Zasady zwrotu kosztów podróży finału XIV edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski
Młodych Ekonomistów”.
1. SKEF pokrywa koszty dojazdu finalisty i jednego opiekuna do/z miejsca finału Konkursu
transportem kolejowym II klasą lub innymi środkami komunikacji publicznej z wyłączeniem
samolotu.
2. W szczególnych sytuacjach SKEF może pokryć dodatkowe opłaty związane z podróżą, takie jak:
opłata za kuszetkę, miejsce sypialne, miejsce leżące, I klasę, po uprzedniej konsultacji i
uzyskaniu pisemnej zgody SKEF, które stanowią warunek konieczny zwrotu poniesionych
kosztów.
3. W szczególnych sytuacjach SKEF może pokryć koszty przejazdu do/z miejsca finału Konkursu
samochodem prywatnym, po uprzedniej konsultacji i uzyskaniu pisemnej zgody SKEF, które
stanowią warunek konieczny zwrotu poniesionych kosztów.
4. W przypadku wyrażonej przez SKEF zgody na sfinansowanie podróży samochodem prywatnym
koszty zostaną zwrócone na podstawie oświadczeń uwzględniających rodzaj paliwa, średnie
zużycie paliwa, liczbę przejechanych kilometrów oraz średnią cenę za 1 litr paliwa.
5. Koszty podróży zostaną zwrócone wyłącznie na podstawie oryginałów dokumentów
potwierdzających poniesienie tych kosztów (m.in. bilet kolejowy, bilet autobusowy, bilet
komunikacji miejskiej) oraz na podstawie „Oświadczenia w sprawie rozliczenia kosztów
podróży” dostarczonego uczestnikom przez SKEF podczas finału Konkursu.
6. Dokumenty wymienione w pkt 5 należy przesłać listem poleconym na adres SKEF (ul. Legionów
126, 81-472 Gdynia) niezwłocznie po odbytej podróży powrotnej z miejsca finału i nie później
niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia finału Konkursu. Dokumenty przesłane po upływie
zakreślonego wyżej terminu nie zostaną zaakceptowane i nie będą stanowić podstawy do
zwrotu kosztów podróży.
7. W przypadku skrócenia przez uczestnika i opiekuna zadeklarowanego czasu pobytu podczas
finału Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia z kosztów podróży
wydatków poniesionych za skrócony okres pobytu.
8. Zwrot kosztów nastąpi w ciągu 10 dni od otrzymania przez SKEF kompletnie wypełnionych
i podpisanych dokumentów wskazanych w pkt 5.
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