Regulamin Kursu Instruktora Sportu
Dyscyplina Pływanie
Fundacja Wodna Służba Ratownicza
1. Organizatorem

ul.

kursu

Kleczkowska

jest

50;

Fundacja
50-227

Wodna

Wrocław,

Służba
KRS

Ratownicza,
0000561946,

NIP 8943063099, REGON 361741969.
2. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r.

o sporcie (Dz. U. 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz Ustawą
z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie
niektórych zawodów (Dz. U. 2013 r., poz. 829, z późn. zm.).
3. Instruktorem Sportu Dyscypliny Pływanie może być osoba, która:

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych - ukończone 18
lat,
b) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
c) posiada

wiedzę,

doświadczenie

i

umiejętności

niezbędne

do

wykonywania zadań Instruktora,
d) nie

była

skazana

prawomocnym

wyrokiem

za

umyślne

przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w
rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV
i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
4. Kandydaci

na kurs przyjmowani są po spełnieniu następujących

wymogów:
a) dostarczenie czytelnie wypełnionych dokumentów:
- formularz zgłoszeniowy,
- oświadczenie uczestnika (dot. niekaralności, ubezpieczenia NW,
stanu zdrowia, zapoznania z ofertą kursu, przetwarzania danych
osobowych),
b) dostarczenie 2 zdjęć w formacie 3,5cm x 4,5 cm,
c) dokonanie opłaty za kurs.
5. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa – szczególne przypadki należy

uzgadniać z prowadzącym zajęcia.

6. Miejsce oraz terminy zajęć praktycznych i teoretycznych każdorazowo

są ogłaszane przez Instruktora prowadzącego kurs.
7. Słuchacze powinni, we własnym zakresie, zaopatrzyć się w sprzęt osobisty

wykorzystywany podczas szkolenia – m.in. płetwy, okularki, gwizdek.
8. W przypadku rezygnacji z kursu, Organizator nie zwraca kosztów

uczestnictwa.
9.

Osoba

uczestnicząca

w

kursie

ma

bezwzględnie

dostosować

się

do poleceń Instruktora prowadzącego.
10. Osoba

nie stosująca się do niniejszego regulaminu oraz ogólnie

przyjętych zasad bezpieczeństwa może zostać usunięta z kursu bez
zwrotu kosztów poniesionych za szkolenie.
11. Osoba

uczestnicząca w kursie ponosi odpowiedzialność finansową

za spowodowane przez nią szkody w stosunku co do Fundacji Wodna
Służba Ratownicza oraz osób trzecich.
12. Zabranie się rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania zajęć.
13. Cena szkolenia obejmuje cenę

jednego egzaminu. Cena kolejnego

podejścia do egzaminu końcowego jest ustalana indywidualnie dla
każdego uczestnika szkolenia.
14. W przypadku wpisania w formularzu zgłoszeniowym błędnych danych,

na podstawie których zostanie wystawiona legitymacja instruktorska
zawierająca takie same błędne dane, na prośbę uczestnika zostanie
wystawiona nowa legitymacja po dostarczeniu zdjęcia (3,5cm x 4,5 cm)
oraz dokonaniu opłaty 60 zł.
15. Uczestnik

kursu

instruktorskiej

w

może

poprosić

przypadku

o wydanie

utracenia

lub

duplikatu

legitymacji

zniszczenia

oryginału.

Uczestnik w tym przypadku dostarcza zdjęcie (3,5cm x 4,5cm) oraz
dokonuje opłaty 60 zł za wydanie nowej legitymacji instruktorskiej.
16. Z regulaminem szkolenia zapoznają się uczestnicy kursu przed jego

rozpoczęciem.

