REGULAMIN KURSÓW - Europejskiej Rady Resuscytacji
1. W Regulaminie stosowane skróty i pojęcia oznaczają odpowiednio:
a. Organizator – Polska Rada Resuscytacji
b. Kursant – uczestnik szkolenia (Kursu).
c. Kurs – certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji
2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Kursie odbywa się poczta elektroniczna lub za pośrednictwem strony
internetowej Organizatora (www.prc.krakow.pl). Podstawa zarejestrowania Kursanta do uczestnictwa
w Kursie jest wysłanie zgłoszenia na kurs za pomocą formularza oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej do
dnia podanego w zgłoszeniu. Decydująca o zapisie na kurs jest kolejność otrzymania formularzy i opłaty.
Nieopłacenie szkolenia w podanym terminie skutkuje niezakwalifikowaniem na Kurs.
3. Osoby zakwalifikowane do udziału w Kursie, otrzymują od Organizatora podręcznik do Kursu, test
wstępny oraz informacje o miejscu i czasie odbywania Kursu.
4. W przypadku rezygnacji przez Kursanta z udziału w Kursie na miesiąc wcześniej, dokonywany jest zwrot
wpłaconej opłaty za szkolenie, pomniejszonej o koszty materiałów do kursu i ich wysyłki w wysokości
100,00 zł, o ile materiały zostały wysłane. W przypadku rezygnacji przez Kursanta z udziału w Kursie na
miesiąc przed kursem nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty za Kurs, chyba że na miejsce osoby
rezygnującej Organizator będzie miał innego uczestnika.
5. Organizator zobowiązuje się:
a. przeprowadzić Kurs zgodnie z Wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji,
b. zapewnić Kursantom odpowiednie warunki do udziału w Kursie, w szczególności kadrę,
sprzęt, pomieszczenia i materiały niezbędne do przeprowadzenia Kursu,
c. umożliwić uzyskanie przez Kursanta certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji po pozytywnym
ukończeniu Kursu (pozytywnie ukończona cześć praktyczna i teoretyczna egzaminu końcowego).
6. Kursant zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich zajęciach Kursu, jedynym wyjątkiem jest dyskusja na
tematy etyczne, w której obecność nie jest obowiązkowa. Wymaga się od Kursantów punktualności,
aktywnego uczestnictwa w szkoleniu oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć.
Nieobecność Kursanta na zajęciach w czasie Kursu może być podstawa do niedopuszczenia do
egzaminu końcowego i nie wydania certyfikatu. Decyzje taka podejmuje Dyrektor Kursu.
Kursant zobowiązuje się nie działać w sposób zakłócający przebieg Kursu. Organizator zastrzega
sobie prawo do skreślenia z listy Kursanta bez prawa do rekompensaty w przypadkach rażącego
naruszenia porządku szkolenia, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej
innego Kursanta, Instruktora, Dyrektora Kursu lub osoby zaangażowanej w realizacje Kursu,
udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu lub uporczywego zachowania zakłócającego przebieg
Kursu. Decyzje o usunięciu Kursanta podejmuje Dyrektor Kursu.
7. Podczas Kursu oceniane są umiejętności praktyczne, umiejętność prowadzenia specjalistycznych
zabiegów resuscytacyjnych oraz wiedza teoretyczna. Egzamin końcowy składa się z części praktycznej
i części teoretycznej. Uczestnicy, którzy pozytywnie ukończą obydwie części egzaminu otrzymują
certyfikat. W przypadku negatywnego wyniku z egzaminu praktycznego, można powtórzyć egzamin
praktyczny tylko jeden raz w czasie trwania Kursu. Nie można powtórzyć egzaminu teoretycznego w czasie
trwania Kursu.
Negatywny wynik z dwóch części egzaminu końcowego (część praktyczna i cześć pisemna) oznacza
nieotrzymanie certyfikatu i konieczność powtórzenia całego Kursu w przypadku chęci otrzymania
certyfikatu, z poniesieniem wszystkich opłat za kolejny Kurs. Negatywny wynik z jednej części egzaminu
końcowego (część praktyczna lub cześć pisemna) upoważnia do ponownego zdawania tej części egzaminu
na innym Kursie w czasie 6 miesięcy od daty Kursu, bez ponoszenia dodatkowych opłat za kolejny Kurs.

8. Kursant ma prawo do zgłaszania wszelkich uwag dotyczących Kursu Dyrektorowi Kursu lub
Organizatorowi.
9. Dyrektor Kursu – jest osoba fizyczna wpisana na Listę dyrektorów Kursu Polskiej Rady Resuscytacji,
posiadająca uprawnienia Instruktora Kursu nadane przez Europejska Radę Resuscytacji, odpowiedzialna za
przeprowadzenie kursu i władna do podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji dotyczących tego Kursu,
w tym decyzji o odwołaniu lub przerwaniu Kursu oraz o odmowie certyfikacji Kursu; Dyrektor Kursu jest
powołany przez Prezesa Polskiej Rady Resuscytacji.
10. Czas trwania Kursu jest zgodny ze stosownymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i ma na celu
umożliwienie Kursantom uzyskania przez nich stosownego certyfikatu Europejskiej i Polskiej Rady
Resuscytacji.
11. Przebieg Kursu określony zostaje w Programie Kursu.
12. Organizator zobowiązuje się do rzetelności w organizacji Kursu i stałego nadzoru metodycznego
nad przebiegiem Kursu.
13. Wraz ze złożeniem podpisów na formularzu zgłoszeniowym Kursant oświadcza, ze zapoznał się z treścią
„Regulaminu Kursu” oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Niniejszy Regulamin zyskuje za obopólna
zgoda moc umowy cywilno-prawnej.
14. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sad właściwy ze względu na
siedzibę Organizatora. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przypisy Kodeksu Cywilnego.
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