REGULAMIN UDZIAŁU W KURSACH PIERWSZEJ POMOCY:
I. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w roku
2017 w ramach projektu „Kursy Pierwszej Pomocy”
2. Organizatorem projektu jest Fundacja Mamy Wołomin z siedzibą w Wołominie ul.
Prądzyńskiego 31.
3. Projekt jest dofinansowany z budżetu Powiatu Wołomińskiego
4. Merytorycznie kursy są przygotowane przez firmę Heartsaver.pl Jacek Rosłonek z siedzibą
w Warszawie, ul. Andersa 13/76
5.Termin realizacji kursów: 18.04.2017-16.11.2017.
II. Przedmiot
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w kursach
PIERWSZEJ POMOCY.
2. Celem kursów jest zapoznanie Uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej
pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia, do czasu
przekazania ich personelowi opieki zdrowotnej.
3. Kursy organizowane są na terenie powiatu wołomińskiego
III. Uczestnicy i zapisy
1. Kursy skierowane są do wszystkich osób wyrażających chęć uczestnictwa w projekcie.

2. Zapisy na kursy PIERWSZEJ POMOCY możliwe są poprzez nadsyłanie formularza

3.
4.
5.
6.
7.

zgłoszeniowego na adres mailowy: mamy.wolomin@gmail.com lub wypełniając formularz
online
https://docs.google.com/forms/d/1a8EC19R4Feit4OBK9h5Ihy2ebFIua_UbhEckDikJVoM
W tytule e-maila zgłoszeniowego należy wpisać „zgłoszenie na kurs pierwszej pomocy
2017”
Dane zawarte w zgłoszeniu będą wykorzystane do wydania przez firmę Headsaver.pl
pisemnego zaświadczenia o uczestniczeniu w kursie oraz na cele sprawozdawcze przez
Organizatora.
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na zasadach zgodnych z prawem obowiązującym
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Uczestnicy kursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach
określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
O możliwości uczestnictwa w kursie zadecyduje kolejność zgłoszeń. Liczba uczestników

jest ograniczona. Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową o przyjęciu do projektu.
8. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wpłata 25 zł na konto Fundacji Mamy Wołomin w
BGŻ 24 2030 0045 1110 0000 0388 9470 oraz przesłanie potwierdzenia opłaty na adres
mamy.wolomin@gmail.com.
9. Każdy uczestnik który zakończy pełen kurs, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu
wydane przez firmę Headsaver.pl.
IV. Terminy:
1. Kursy odbywać się będą:
20 kwietnia 2017r w Kobyłce
10 czerwca 2017r w Markach
w każdy wtorek września 2017 w Wołominie
7 października 2017r w gminie Radzymin
4 listopada 2017 w Zielonce
2. Czas trwania pełnego kursu – 8 godzin.
3. Przewiduje się przeprowadzenie 6 kursów w 2017 roku w pięciu z pośród sześciu gmin:
Wołomin, Zielonka, Radzymin, Tłuszcz, Marki, Kobyłka.
4. Z przyczyn niezależnych (np. choroby instruktora), Organizator ma prawo do zmiany
terminu przeprowadzenia kursów, o czym winien poinformować Uczestników z
odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć
kursowych).
V. Zobowiązanie uczestnika:
1. Warunkiem uczestnictwa w kursie będzie poprawne wypełnienie formularza
zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami dotyczącym danych osobowych i zgody na
dokumentację zdjęciową szkolenia oraz opłata 25zł za kurs.
2. Uczestnik zobowiązuje się do przybycia w umówionym terminie i miejsce na zajęcia kursu
PIERWSZEJ POMOCY zgodnie z otrzymanym harmonogramem oraz potwierdzić obecność
własnoręcznym podpisem na liście obecności.
3. Uczestnik, który nie przybył na kurs PIERWSZEJ POMOCY i nie zgłosił tego faktu
wcześniej (min. 5 dni przed wyznaczonym terminem) nie ma możliwości zwrotu kwoty
25zł. Organizator ma prawo przyjąć na jego miejsce bezpłatnie osobę z listy rezerwowej.
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z kursu należy poinformować o tym fakcie
Organizatora, przesyłając informację na adres mamy.wolomin@gmail.com, nie później niż 5
dni przed kursem, co daje możliwość zakwalifikowania kolejnej osoby z listy rezerwowej
oraz uprawnia do zwrotu 25zł za kurs.
5. Uczestnik we własnym zakresie ponosi koszt dotarcia do miejsca odbywania się kursów.
6. Organizator zapewnia drobny poczęstunek oraz wodę w czasie kursów.
7. W trakcie zajęć zabrania się: filmowania, nagrywania bądź fotografowania bez uprzedniej
zgody osoby prowadzącej zajęcia.
VI. Postanowienia dodatkowe
1. Dokonując zgłoszenia na kurs PIERWSZEJ POMOCY, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie
się do niniejszego Regulaminu.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany terminów kursów, o czym poinformuje Uczestników
drogą mailową. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek
roszczenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie

poinformuje zainteresowanych poprzez umieszczenie zmienionej treści regulaminu na stronie
internetowej http://mamywolomin.pl/pierwsza-pomoc-2017/.
4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej:
http://mamywolomin.pl/pierwsza-pomoc-2017/
5. Prawo interpretacji Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

