Regulamin szkolenia instruktorów pływania
Fundacja Wodna Służba Ratownicza
1. Organizatorem

szkolenia jest Fundacja Wodna Służba Ratownicza,

ul. Kleczkowska 50; 50-227 Wrocław, KRS 0000561946.
2. Szkolenie składa się z 24 godzin zajęć teoretycznych praktycznych.
3. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa – szczególne przypadki należy

uzgadniać z prowadzącym zajęcia.
4. Miejsce oraz terminy zajęć praktycznych i teoretycznych każdorazowo

są ogłaszane przez Kierownika szkolenia.
5. Słuchacze powinni, we własnym zakresie, zaopatrzyć się w sprzęt osobisty

wykorzystywany podczas szkolenia – strój kąpielowy, ręcznik, klapki oraz
czepek.
6. Egzamin końcowy jest planowany w miejscu i terminie uzgodnionym

z Kierownikiem szkolenia.
7. Nie zaliczenie wymogów podczas szkolenia (zaliczeń) jest równoznaczne

z niedopuszczeniem do egzaminu końcowego.
8.

Nie zaliczenie egzaminu końcowego jest równoznaczne z brakiem
uzyskania książeczki instruktorskiej zaświadczającej o zdobytej wiedzy i
umiejętności z zakresu nauczania pływania.

9.

Końcowy egzamin teoretyczny oraz praktyczny przygotowywany jest przez
Kierownika szkolenia.

10. W razie niezaliczenia egzaminu końcowego lub nieprzystąpienia do niego z

ważnych przyczyn losowych można ponownie przystąpić do egzaminu po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem szkolenia.
11. Osoba uczestnicząca w szkoleniu zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki

w wysokości 200 zł na konto Fundacji do dwóch tygodni przed
rozpoczęciem szkolenia.
Pozostałą część opłaty tj. 700 zł za szkolenie należy wpłacić na to samo
konto do dnia rozpoczęcia szkolenia (istnieje możliwość płatności ratalnej
po uzgodnieniu z biurem Fundacji).
12. W przypadku rezygnacji za szkolenia, Organizator nie zwraca kosztów

uczestnictwa.

13. W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników organizator

zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia albo jego
odwołania.
14. W

przypadku odwołania szkolenia całość kwoty wpłaconej przez

uczestnika zostaje zwrócona.
15. Osoba uczestnicząca w szkoleniu ma bezwzględnie dostosować się

do

poleceń

Instruktora

prowadzącego

oraz

Kierownika

podmiotu

prowadzącego szkolenie.
16. Osoba

nie stosująca się do niniejszego regulaminu oraz ogólnie

przyjętych zasad bezpieczeństwa może zostać usunięta ze szkolenia bez
zwrotu kosztów poniesionych za szkolenie.
17. Osoba uczestnicząca w szkoleniu ponosi odpowiedzialność finansową

za spowodowane przez nią szkody w stosunku co do Fundacji Wodna
Służba Ratownicza oraz osób trzecich.
18. Cena szkolenia obejmuje cenę jednego egzaminu. Cena kolejnego

podejścia do egzaminu końcowego jest ustalana indywidualnie dla
każdego uczestnika szkolenia.
19. Z regulaminem szkolenia zapoznają się uczestnicy szkolenia przed jego

rozpoczęciem i podpisują go, potwierdzając akceptację jego zapisów.

