Regulamin szkoleń
Regulamin szkoleń organizowanych
w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego
pn. „Pomagamy! Kurs pierwszej pomocy”
dla mieszkańców miasta Marki
I. Organizatorem szkoleń jest:
Fundacja Prometeusz - Szkolenia i ratownictwo z siedzibą w Warszawie (02-601), ul. Racławicka 19
lok. 23, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000292890, NIP 521-34-95-063, REGON 141515692
II. Szkolenia
1.

Fundacja Prometeusz - Szkolenia i ratownictwo organizuje szkolenia w zakresie i terminach
szczegółowo opisanych w ofercie szkoleniowej zamieszczonej na stronie internetowej:

2.

Piętnaście szkoleń dla mieszkańców miasta Marki z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej;

3.

Pięć szkoleń dla mieszkańców miasta Marki z zakresu pierwszej pomocy pediatrycznej.

4.

Informacje organizacyjne dotyczące danego kursu umieszczane są na stronie internetowej
organizatora w dziale „KURSY”.

III. Zgłoszenie uczestnictwa/Rezerwacja miejsca
1.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu dokonuje się na podstawie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego umieszczonego na podstronach witryny i wysłanie go na adres:
kursy.marki@gmail.com

2.

Zgłoszenia może dokonać każda osoba w wieku powyżej 13 lat. Osoby w wieku poniżej 13 lat
mogą uczestniczyć w szkoleniu z rodzicem lub opiekunem prawnym.

3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia zebrania pełnej liczby osób przewidzianych na dany kurs
lub do dnia wskazanego w harmonogramie. Po upływie tego terminu, zgłoszenie
uczestnictwa nie jest możliwe.
4.

Przesłanie karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną stanowi wstępną rezerwację miejsca na
kursie. Po przyjęciu zgłoszenia, na adres e-mail zgłaszającego zostanie przesłana informacja z
potwierdzeniem zapisu i szczegółami szkolenia.

5.

Pierwszeństwo zapisu na listę mają posiadacze ważnej Mareckiej Karty Mieszkańca.

6.

Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7.

Dla szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej minimalna ilość osób, aby
szkolenie się odbyło to 24 osoby, maksymalna ilość to 40 osób.

8.

Dla szkolenia z zakresu pierwszej pomocy pediatrycznej minimalna ilość osób, aby szkolenie
się odbyło to 20 osoby, maksymalna ilość to 24 osób.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
1.

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Fundacji Prometeusz - Szkolenia i
ratownictwo drogą elektroniczną na adres: kursy.marki@gmail.com

V. Zmiany organizacyjne szkolenia
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji kursu w obrębie danej
miejscowości. O zaistniałym fakcie niezwłocznie poinformowane zostaną osoby zgłoszone na
kurs drogą elektroniczną (e-mail).

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania
szkolenia w przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń. Organizator zachowuje taką
możliwość do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń.

3.

Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest do osób zgłoszonych na kurs na
adres e-mail wskazany w zgłoszeniu. Organizator poinformuje Zgłaszającego o wyznaczeniu
kolejnego terminu szkolenia, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w nowym terminie.

VI. Prawa i obowiązki uczestnika kursu
1.

Uczestnik kursu ma prawo do:
 udziału w kursie według ustalonego planu i na zasadach określonych w regulaminie,
 konsultacji zagadnień poruszanych na kursie z instruktorami prowadzącymi zajęcia,

2.

Uczestnik kursu ma obowiązek:
 punktualnie stawiać się na zajęciach,
 szanować prawa i obyczaje panujące na kursie,
 szanować mienie Organizatora,
 szanować prawa autorskie należne autorom książek, podręczników, skryptów i innych

pomocy naukowych udostępnianych przez Organizatora,
 zachowywać się w sposób nie zakłócający przebieg kursu
 przestrzegać przepisów BHP.

3.

Dalsze postanowienia
 uczestnik kursu wszystkie czynności praktyczne wykonuje na własną odpowiedzialność,
 uczestnik, może nie zaliczyć kursu (brak zaświadczenia uczestnictwa, skreślenie z listy

kursu) jeśli będzie nieobecny na obowiązkowych zajęciach.
 obecność na wszystkich zajęciach w danym dniu szkolenia jest obowiązkowa.

4.

Skreślenie z listy uczestników kursu następuje w wypadku:
 rezygnacji z uczestniczenia w kursie,

 naruszenie nietykalności cielesnej innych kursantów, kadry instruktorskiej, organizatora

i innych osób zaangażowanych w szkolenie
 udowodnionego wandalizmu w zakresie sprzętu wykorzystywanego na kursie, oraz

pomieszczeń wykorzystywanych w czasie szkolenia i ich wyposażenia
 udowodnionego aktu kradzieży
 uporczywego zakłócania przebiegu kursu
 rażącego naruszenia Regulaminu.

Decyzję o skreśleniu Uczestnika z listy kursu podejmuje Organizator po konsultacji
z Instruktorami prowadzącymi zajęcia.
5.

Kursant ma prawo do zgłaszania wszelkich uwag dotyczących Kursu Organizatorowi.

6.

Przebieg Kursu określony zostaje w Programie Kursu.

7.

Organizator zobowiązuje się do rzetelności w organizacji kursu i stałego nadzoru
metodycznego nad przebiegiem kursu.

8.

Wraz z przesłaniem formularza zgłoszeniowego Kursant oświadcza, że zapoznał się
z treścią „Regulaminu Szkoleń organizowanych Fundacją Prometeusz - Szkolenia
i ratownictwo”, oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Niniejszy Regulamin zyskuje za
obopólną zgodą moc umowy cywilno-prawnej.

IX. Certyfikaty/Zaświadczenia
1.

Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone odpowiednim Zaświadczeniem dla danego
kursu.

2.

Warunkiem otrzymania Zaświadczenia jest obecność na wszystkich blokach zajęć
przewidzianych w harmonogramie kursu oraz podpisanie listy obecności na początku Kursu.

X. Ochrona danych osobowych
1.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez
Zgłaszającego na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Fundacji Prometeusz
- Szkolenia i ratownictwo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

2.

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundacją Prometeusz - Szkolenia
i ratownictwo oraz Wydział Promocji, Zdrowia i Sportu miasta Marki swoich danych
osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych oraz
sprawozdawczości. Na zasadach przewidzianych przepisami ww. ustawy Zgłaszający ma
prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich
przetwarzania jak i całkowitego ich usunięcia.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia
realizacji programu szkoleń oraz w okresie przechowywania dokumentacji archiwalnej związanej
z jego realizacją ustalanej zgodnie z odrębnymi przepisami.

XII. Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
ze względu na siedzibę Organizatora. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają
przypisy Kodeksu Cywilnego.

