Regulamin kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR

1. Organizatorem kursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa
Opolskiego z siedzibą w Opolu przy ul. Małopolskiej 3.

2. Kurs realizuje jednostka terenowa: Oddział ………………………. WOPR w …………………….
3. Przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla kursu MŁODSZY RATOWNIK
WOPR są zgodnie z uchwałami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i
wytycznymi International Life Saving Federation - organizacji wyznaczającej standardy
wyszkolenia ratownika wodnego. Program kursu wraz z wykazem sprzętu do realizacji zajęć
zamieszczony jest na stronie internetowej organizatora www.opolskiewopr.pl.
4. Kandydaci na kurs przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
5. Uczestnik kursu ma obowiązek zapoznania się i przyjęcia do wiadomości treść Regulaminu
Kursu.
6. Kurs Młodszy Ratownik WOPR może być realizowany w dwóch formach:
a) jako kurs tzw. weekendowy - rozłożony w czasie,
b) jako turnus szkoleniowy – stacjonarny, skumulowany w czasie.
7. Niepełnoletni uczestnicy kursu, przystępują do kursu za zgodą opiekunów prawnych..
8. Uczestnik kursu musi posiadać legitymację członka WOPR z opłaconą aktualną składką
członkowską na dany rok kalendarzowy.
9. Uczestnik kursu składa oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do
wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie i na lądzie.
10. Uczestnik kursu musi posiadać indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków NW. Ubezpieczenie od NW dokonuje uczestnik kursu we własnym zakresie.
11. Program kursu obejmuje 20 godzin, w tym 2 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć
praktycznych..
12. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć. Ewentualne zmiany w
harmonogramie zostają przekazane uczestnikom kursu na zajęciach poprzedzających
zmianę.
13. Przed każdymi zajęciami prowadzący przedstawia zasady bezpieczeństwa i bez jego zgody
nie można korzystać ze sprzętu dydaktycznego i wchodzić do wody.
14. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
15. Uczestnik kursu musi posiadać stosowny strój do pływania oraz płetwy do ćwiczeń z
zakresu nurkowania, pływania i holowania w płetwach. Prowadzący zajęcia ustala ćwiczenia,
które nie mogą być wykonywane z użyciem okularków pływackich.
16. Opłatę za kurs stanowi: wpisowe 280 zł oraz legitymacja 20 zł i składka członkowska 50zł.
Opłatę wpisowego na kursie Młodszy Ratownik WOPR zalicza się na poczet przyszłej wpłaty
wpisowego podczas uczestnictwa w szkoleniu ratowników wodnych organizowanym przez
WOPR Województwa Opolskiego.
17. Nadanie uprawnień odbędzie się w wyznaczonym terminie w formie uroczystego wręczenia
legitymacji ze stopniem organizacyjnym MŁODSZY RATOWNIK WOPR.

Zapoznałem się z regulaminem i programem kursu i wyrażam zgodę na uczestnictwo w kursie
(dotyczy osób pełnoletnich).

……………... ………………………………………………………
data

czytelny podpis osoby pełnoletniej

Dla rodziców/opiekunów prawnych osób niepełnoletnich !!!

Zapoznałem się z regulaminem i programem kursu i wyrażam zgodę na uczestnictwo w kursie
będącego /będącej pod moją opieką: …………………………………………………………………………

……………… …………………………………………………….
data

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

