REGULAMIN UDZIAŁU W KURSIE PIERWSZEJ POMOCY
„Bezpieczeństwo, moje drugie imię – kurs PIERWSZEJ POMOCY ” - dla szkół
I. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w kursach pierwszej pomocy prowadzonych w roku 2015 w ramach kampanii „Bezpieczeństwo, moje drugie
imię”.
2. Sponsorem kursów PIERWSZEJ POMOCY jest Gdańsk Transport Company S.A. koncesjonariusz AmberOne Autostrady A1, z siedzibą pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, zwany dalej „Sponsorem”.
3. Organizatorem darmowych kursów Pierwszej Pomocy jest firma 2Pi Group Agnieszka Miazga z siedzibą w Gdańsku.
4. Termin realizacji projektu: od 01.03.2015 do 31.12.2015 r.
II. Przedmiot
1. Przedmiotem jest udział w darmowym kursie PIERWSZEJ POMOCY.
2. Celem kursu 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. Kurs organizowany jest na terenie wybranych szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w gminach sąsiadujących z AmberOne Autostradą A1 przez firmę
2Pi Group Agnieszka Miazga mającą swoją siedzibę w Gdańsku, przy ul. Myśliwskiej 70. Kurs prowadzony będzie przez wykwalifikowaną kadrę ratownictwa
medycznego.
III. Uczestnicy i zapisy
1. Darmowe kursy skierowane są do uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych.
2. Zapisy na darmowy kurs PIERWSZEJ POMOCY możliwe są poprzez nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy: kurs@gtcsa.pl.
3. W treści e-maila zgłoszeniowego należy podać: imię, nazwisko, adres i nazwę szkoły, wraz z numerem telefonu.
4. Dane zawarte w zgłoszeniu będą wykorzystane do wydania przez organizatora pisemnego zaświadczenia o uczestniczeniu w kursie.
5. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na zasadach zgodnych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Uczestnicy kursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
7. O możliwości uczestnictwa w kursie zadecyduje kolejność zgłoszeń. Liczba uczestników jest ograniczona. Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową
lub/i telefonicznie o przyjęciu zgłoszenia oraz o najbliższym terminie odbywania się kursu.
8. Każdy Uczestnik/uczeń który zakończy pełen kurs, otrzymuje świadectwo ukończenia kursu wydane przez kadrę prowadzącą kurs.
9. Maksymalna grupa dydaktyczna – 25 osób.
IV. Terminy
1. Darmowe kursy PIERWSZEJ POMOCY w wybranej szkole odbywać się będą po uprzednim dopasowaniu terminu.
2. Czas trwania kursu – 2x2 godzin lekcyjnych.
3. Przewiduje się przeprowadzenie 6 kursów w 2015 roku.
4.Dla potrzeb kursu zostanie przygotowany szczegółowy harmonogram zajęć, który zostanie przekazany Uczestnikom, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane. Z przyczyn niezależnych, Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu zajęć oraz terminu ich przeprowadzenia, o czym winien poinformować Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć kursowych).
VII. Zobowiązanie uczestnika
1. Warunkiem uczestnictwa w kursie będzie poprawne wypełnienie i przesłanie zgłoszenia wraz z oświadczeniem dotyczącym danych placówki edukacyjnej.
2. Uczestnik zobowiązuje się do wyznaczenia grupy uczniów, którzy będą uczestniczyć na zajęciach kursu PIERWSZEJ POMOCY zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z kursu należy poinformować o tym fakcie Organizatora, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej wskazany
w ust. 2 powyżej, nie później niż 7 dni przed kursem, co daje możliwość zakwalifikowania kolejnej szkoły z listy rezerwowej.
4. W trakcie zajęć kursowych zabrania się: filmowania, nagrywania bądź fotografowania bez uprzedniej zgody osoby prowadzącej zajęcia.
VIII. Postanowienia dodatkowe
1. Dokonując zgłoszenia na kurs PIERWSZEJ POMOCY, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
2. Organizator jest uprawniony do odwołania kursów w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, 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 www.pierwszapomoca1.pl.
4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i Sponsora a także na stronie internetowej: www.pierwszapomoca1.pl. oraz na profilu FB Organizatora
https://www.facebook.com/AmberOneAutostradaA1.
5. Prawo interpretacji Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

