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Załącznik 2 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU  
NA STOPIEŃ STERNIKA MOTOROWODNEGO 

 
PROWADZONEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH TORUS  

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „ORGANIZACJA KURSU 

STERNIKA MOTOROWODNEGO DLA NAUCZYCIELI ZE SZKÓŁ PROWADZĄCYCH 

KLASY MUNDUROWE, CZŁONKÓW ORGANIZACJI PROOBRONNYCH ORAZ 

ŻOŁNIERZY TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ” FINANSOWANEGO ZE 

ŚRODKÓW MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 

Podpis na karcie zgłoszenia oznacza zapoznanie i akceptację nw. regulaminu. Jest to warunek konieczny do 

wzięcia udziału w szkoleniu. 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Sportów Wodnych TORUS,  
ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin, zarejestrowane w Ewidencji klubów sportowych 
działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia 
działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin pod nr 156;  
NIP: 9552415353. 

 

SZKOLENIA 

2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie 

szkoleń. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia, jeżeli będzie wynikało 

to z niezależnych przyczyn np. warunków atmosferycznych. 

4. Aby wziąć udział w szkoleniu, organizowanym przez SSW TORUS należy wypełnić kartę 

zgłoszenia i odesłać e-mailem na adres: torus@mila.szczecin.pl 

5. Udział w szkoleniu jest bezpłatny i przysługuje wyłącznie zakwalifikowanym uczestnikom 

zgodnie z zasadami rekrutacji zawartymi w dokumentacji konkursowej i planie szkolenia. 

6. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie 

prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie 

szkolenia będzie już zamknięta. 

7. W kursie może uczestniczyć jedynie osoba, która dostarczy komplet wypełnionych  

i podpisanych dokumentów wskazanych w planie szkolenia. Uczestnik zobowiązany jest 

dostarczyć dokumenty w dniu przyjazdu. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej 
informacji podanej w Karcie Uczestnika.  

 
9. Uczestnik zobowiązany jest posiadać podczas turnusu dowód osobisty lub inny 

dokument tożsamości ze zdjęciem.  
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10. Szkolenie obejmuje: udział w kursie, materiały szkoleniowe, egzamin oraz patent po 

zaliczonym egzaminie, a także posiłki oraz zakwaterowanie w czasie trwania turnusu, 

zgodnie z ofertą dotyczącą danego szkolenia. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika niedyspozycji Uczestnik nie uczestniczy 
danego dnia w zajęciach. Nie ma to jednak wpływu na tok prowadzonego szkolenia. 
Zajęć w danym turnusie nie można powtórzyć.  
 

12. Na 3 dni robocze przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, 

które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi 

szkolenia. 

13. Organizator nie zapewnia dojazdu z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca 

prowadzonego szkolenia. 

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA 

14. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane 

na szkolenie w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiana 

powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie. 

INFORMACJE PORZĄDKOWE 

15. Uczestnik winien przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz zaplanowanego rozkładu 
dnia.  

16. Na zajęciach obowiązuje przestrzeganie poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.  
17. Godziny i miejsce rozpoczęcia zajęć na kursie podaje instruktor prowadzący.  
18. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie będąc w pełnej dyspozycji do uczestniczenia 

w zajęciach teoretycznych i praktycznych.  
19. Uczestnik zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w zajęciach programowych  

i zachowywać się w sposób nie powodujący dezorganizacji zajęć.  
20. Na kursie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek 

środków odurzających i psychotropowych. W przypadku stwierdzenia spożycia 
któregokolwiek z powyższych uczestnik może być wydalony ze szkolenia ponosząc jego 
koszty, a o fakcie tym zostanie poinformowane Biuro ds. Proobronnych MON i instytucja 
delegująca.  

21. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody osobom trzecim oraz  
w mieniu w czasie trwania turnusu.  

22. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem Uczestnika w trakcie trwania turnusu.  
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

23. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportów Wodnych TORUS  

z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 3. 

24. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w załączniku 

nr 4 przedmiotowej dokumentacji. 
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