Přihláška na akreditovaný kurz
Zdravotník zotavovacích akcí
(vyplňujte hůlkovým písmem)

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Místo narození:
Státní občanství:
Adresa trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:

Termín školení: 20+21.11. – 27+28.11.2021
Souhlasím s podmínkami účasti kurz, které jsou uvedeny níže.
Souhlasím s využitím poskytnutých osobních dat a fotodokumentace výhradně
pro účely realizace, hodnocení projektu a propagace (zák. č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů).

Dne:
V:

PODPIS UCHAZEČE

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY ÚČASTI KURZU
Vstupní kritéria:
-

Věk min. 18 let
Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Dobrý zdravotní stav

Přihlášení do kurzu:
-

Vyplněnou přihlášku odešlete na e-mail: Mejstrikova.lenka@umispomoc.cz
Do 3 pracovních dní přihlášku potvrdíme.
Přihláška přijatá po naplnění kapacity kurzu (max. 10 účastníků) bude po dohodě
s účastníkem zařazena do kurzu následujícího.
Účast v kurzu, na který se účastník přihlásil, je nepřenosná na jinou osobu bez
dohody s pořádající firmou Umíš pomoc.

Finanční podmínky a storno poplatky:
-

Cenu za kurz uhradí účastník nebo vysílající organizace vždy v daném termínu
podle zaslaných propozic.
Při odhlášení z kurzu minimálně 14 dní předem se vrací 100 %.
Při odhlášení z kurzu 4-7 dní předem se vrací 50 %.
Při odhlášení z kurzu 3 dny a méně se vrací 0 %.
Při neobsazení minimálního počtu uchazečů (min. 5 účastníků) bude kurz
zrušen.

Pořádající firma Umíš pomoc zastoupena Bc. Lenkou Mejstříkovou, DiS. si vyhrazuje
právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z
vážných a mimořádných důvodů (nemoc lektora, havárie, kalamita apod.). O těchto
skutečnostech účastníky neprodleně informuje.
Ukončení kurzu:
-

-

Týden před zahájením kurzu bude stanoven termín závěrečné zkoušky.
Účastník je povinen se zúčastnit praktické výuky – Záchrana tonoucího ve vodě
Účastník kurzu musí splnit min. 80 % docházky a hodnocení závěrečné zkoušky
musí být min. na 75 %.
Závěrečnou zkouška se skládá z teoretické části (test) a praktické části (řešení
zadaného úkolu).
Absolventi obdrží po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky osvědčení o
rekvalifikaci s neomezenou platností.
V případě neúspěšného vykonání závěrečné zkoušky si firma Umíš pomoc účtuje
poplatek ve výši 500 Kč za náhradní termín závěrečné zkoušky.

