Regulamin organizacji i rekrutacji kursów pierwszej pomocy.
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§1
Postanowienia ogólne.
Regulamin określa ogólne zasady organizacji i rekrutacji kursu pierwszej pomocy.
Kurs ten organizowany jest przez Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy SEGURO.
Celem kursu jest przygotowanie ratowników pierwszego kontaktu (osób bez
wykształcenia medycznego) do realizacji zadań z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.
Kurs opary jest na zaleceniach komitetu ILCOR oraz zaleceniach dydaktycznych i
standardach Emergency First Response.

§2
Zasady rekrutacji.
1. Warunkiem uczestnictwa w kursie pierwszej pomocy, organizowanym przez Ośrodek
Doradczo-Szkoleniowy SEGURO jest:
a. dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego mailowo, faxem lub pocztą,
b. rezerwacja miejsca poprzez wpłatę 20% wartości kursu (w przypadku rezygnacji
wpłata rezerwacyjna przepada, istnieje jednak możliwość przeniesienia jej na inny
termin),
c. dokonanie pozostałej wpłaty we wskazanym terminie najpóźniej do tygodnia przed
planowaną datą kursu,
d. dostarczenie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją regulaminu uczestniczenia w
kursie,
e. zapoznanie się z opracowaniem teoretycznym, dostarczonym drogą wskazaną w
formularzu zgłoszeniowym, przed kursem.
2. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.
3. ODS SEGURO zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany terminu w przypadku
małej ilości zgłoszeń, w takim przypadku:
a. gwarantujemy zwrot przedpłaty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika lub
b. za zgodą kandydata potraktujemy w/w wpłatę jak opłatę za taki sam kurs odbyty w
innym terminie,
c. zobowiązujemy się poinformować zainteresowane osoby o kolejnym ustalonym
terminie kursu.
4. W przypadku zdarzeń losowych ODS SEGURO zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca
odbywania się kursu, o czym zobowiązuje się poinformować uczestnika. W przypadku
braku możliwości dotarcia w nowe miejsce przez uczestnika, organizator zapewnia mu
transport lub zwrot przedpłaty.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie zwrot przedpłaty odbywa się na
następujących zasadach:
a. zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 100%
przedpłaty (z potrąceniem opłaty rezerwacyjnej),

b. zgłoszenie rezygnacji na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 50%
przedpłaty,
c. zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu lub w
przypadku otrzymania w terminie wcześniejszym na własne życzenie opracowania
teoretycznego – zwrot przedpłaty nie przysługuje. W takiej sytuacji uczestnik może
odbyć kurs w innym terminie.
§3
Zasady ukończenia kursu.
1. Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem
kursu.
2. Podstawą do zaliczenia egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i udzielenie prawidłowych
odpowiedzi na co najmniej 75% pytań testowych.
3. Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, wydaje się
certyfikat, ważne przez okres 2 lat od dnia jego wydania.

