REGULAMIN
SZKOLENIA RATOWNICTWA SKUTEROWEGO

1.

Organizatorem szkolenia jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Zachodniopomorskiego;

2.

Data i miejsce szkolenia: 4-6.09.2020 Dźwirzyno;

3.

Prowadzącymi zajęcia dydaktyczne są Instruktorzy WOPR, Ratownicy WOPR.

4.

Kierownik organizacyjny szkolenia: Apoloniusz Kurylczyk;

5.

Kierownik dydaktyczny szkolenia: Apoloniusz Kurylczyk;

6. Zajęcia specjalistyczne mogą prowadzić osoby niebędące instruktorami WOPR;
7. Ilość osób przypadających na 1 prowadzącego w zajęciach praktycznych nie może
przekraczać 10 osób;
8. Na kurs przyjmowani są kandydaci, którzy:
a. spełniają warunki formalne zawarte w programie szkolenia;
b. zapoznali się i zaakceptowali regulamin szkolenia poprzez złożenie podpisu
na załączniku do niniejszego regulaminu;
9. Obowiązkiem kursanta jest:
a. podporządkowanie się wszelkim instrukcjom i poleceniom instruktorów
prowadzących zajęcia na szkoleniu;
b. zapoznanie się z programem i harmonogramem szkolenia;
c. przestrzeganie programu szkolenia;
d. czynne uczestnictwo we wszystkich zajęciach szkoleniowych;
e. stawianie się o czasie w wyznaczonym miejscu ćwiczeń lub wykładów;
f.

dbanie o mienie i sprzęt używany podczas szkolenia;

g. przestrzeganie zasad asekuracji i bezpieczeństwa w trakcie zajęć;
10. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania norm etycznych wynikających z praw
i obowiązków członka WOPR;

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz
rzeczy pozostawione przez Uczestników podczas pobytu na szkoleniu i w środkach
transportu;
12. Kursant zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich szkód wyrządzonych w
miejscu zakwaterowania;
13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystywanie
mojego wizerunku w celach związanych z działalnością Wodnego

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego;

14. Osoby nieprzestrzegające postanowień regulaminu lub znajdujące się w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków podobnie działających
będą usunięte ze szkolenia;

15. Sprawy nie ujęte REGULAMINEM rozstrzyga Kierownictwo szkolenia;
16. Z treścią powyższego Regulaminu zapoznałem się osobiście.
17. Podpisana lista obecności jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zapoznałem się z regulaminem Szkolenia z Zakresu Ratownictwa
Skuterowego, akceptuję jego treść zobowiązuję się do przestrzegania
LP.
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