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Regulamin kursu Trenera PZLA
1.

Organizatorem kursu jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie (01-612), ulica
Mysłowickiej 4.

2.

Za organizację kursu odpowiedzialny jest Dział Kształcenia PZLA (kontakt ksztalcenie@pzla.pl),
zwanym dalej PZLA.

3.

W celu przystąpienia do kursu należy:
• Spełnić wymogi formalne odnośnie kandydatów na Trenera PZLA1
• wypełnić i dostarczyć w formie papierowej do dnia 20.03.2019 do siedziby PZLA
podpisany „wniosek o zakwalifikowanie na kurs Trenera PZLA”
do wniosku należy załączyć:
✓ Dwa zdjęcia 3,5 x 4,5cm.
✓ Potwierdzenie opłaty za kurs (w przypadku prośby rozłożenie na raty,
potwierdzenie należy przysłać po pozytywnym rozpatrzeniu prośby).
a. Prośba o rozłożenie opłaty na raty.
✓ Dane do wystawienia faktury za udział w kursie.
✓ Podpisany regulamin kursu Trenera PZLA.
• Uiścić do dnia 30.03.2019 opłatę (bądź pierwszą ratę) za udział w kursie.
Opłata w terminie jest rezerwacją miejsca na kursie

4.

O kolejności przyjęcia kandydatów na kurs Instruktora PZLA decyduje:
• Kolejność wstępnych zgłoszeń wysyłanych w formie formularza.
• Praca w programie „Lekkoatletyka dla Każdego!”

5.

Opłaty za udział w kursie dokonujemy na konto PZLA
Nr konta: 73-1240-1037-1111-0010-7153-0627
Polski Związek Lekkiej Atletyki
Ul. Mysłowicka 4
01-612 Warszawa
Tytuł przelewu: Imię Nazwisko / miejsce kursu / FV
Dane do faktury należy dołączyć do wniosku.

6.

Uczestnik kursu powinien posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW, ubezpieczenie indywidualne lub pakietowe) na czas trwania kursu.

7.

PZLA zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej
ilości chętnych. W takiej sytuacji PZLA gwarantuje pełny zwrot wpłaty na wskazany przez
uczestnika rachunek bankowy.

8.

PZLA zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku kandydata gdy dokumenty są niekompletne
zgodnie z pkt 3 regulaminu. PZLA nie ma obowiązku informowania o odrzuconym wniosku
kandydata i pisemnego uzasadniania powodów takiej decyzji.

9.

PZLA w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w harmonogramie i programie kursu. O zmianach oraz ich przyczynie
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uczestnicy kursu zostaną poinformowani przez kierownika kursu.
10. Uczestnicy kursu mają obowiązek posiadania stroju sportowego zgodnego z regulaminami
obiektów sportowych.
11. Podczas trwania kursu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu oraz zażywania
innych zabronionych używek. Niewywiązywanie się z powyższego obowiązku może skutkować
wydaleniem kursanta z kursu i spowoduje pełne obciążenie kosztami kursu.
12. Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonywania wszystkich poleceń i zadań zleconych przez
prowadzących zajęcia. Niewywiązywanie się z powyższego obowiązku może skutkować
wydaleniem kursanta z kursu.
13. Obecność uczestników na zajęciach teoretycznych i praktycznych kursu jest obowiązkowa.
14. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na kurs.
15. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa
oraz przestrzegania regulaminów obiektów, w których odbywają się szkolenia oraz właściwej
postawy i zachowania norm etycznych wynikających z zawodu instruktora, trenera.
16. W przypadku rezygnacji z kursu, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem uczestnik zobowiązany
jest do przedstawienia rezygnacji na piśmie. Brak pisemnej rezygnacji w tym terminie spowoduje
pełne obciążenie kosztami kursu.
17. W przypadku wpisania w karcie zgłoszenia błędnych danych osobowych, na podstawie których
zostanie wystawione: zaświadczenie, certyfikat lub legitymacja zawierające te same błędne
dane, kursant wnioskujący o wystawienie dokumentów z poprawionymi danymi zostanie
obciążony opłatą w wysokości 75 zł za wydanie nowego dokumentu .
18. Zgodnie z Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pkt 2 ppkt 2). PZLA
informuje że ma prawo do wykorzystywania wizerunku uczestników kursu na zdjęciach
grupowych.
19. Zabrania się nagrywania, fotografowania i filmowania zajęć na kursie bez zgody organizatora i
kierownika kursu oraz wykładowcy zajęć.
20. Zabrania się wykorzystywania materiałów szkoleniowych z kursu w jakiejkolwiek formie słownej,
pisemnej lub elektronicznej bez pisemnej zgody PZLA . Materiały szkoleniowe przeznaczone są
wyłącznie dla uczestników kursu i podlegają pełnej ochronie praw autorskich.
21. Uczestnicy kursu mają obowiązek przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu. W przypadku
naruszenia zapisów Regulaminu kursu organizator może nie dopuścić uczestnika do udziału w
kolejnych zajęciach. Niewywiązywanie się z powyższego obowiązku może skutkować
wydaleniem kursanta z kursu i spowoduje pełne obciążenie kosztami kursu.
22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem kursu stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin kursu Trenera PZLA.
……………………………………………………………
( czytelny podpis kandydata na kurs)

