
 

 

 
Wrzesień 2017 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

„MotoPomocny instruktor 
pierwszej pomocy” 

 
Organizowanym przez Stowarzyszenie Edukacji Permanentnej – organizatora kampanii 
społecznej MotoPomocni.pl  
 
ORGANIZATOR I UCZESTNICY SZKOLENIA  
1. Szkolenie organizuje Stowarzyszenie Edukacji Permanentnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. 
Legnicka 65, Numer NIP: 8943058187, REGON: 360326850, KRS 0000527943  
2. W szkoleniu udział mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie z ukończonym i udokumentowanym 
7 godzinnym kursem pierwszej pomocy organizowanym w ramach kampanii MotoPomocni.pl lub 
inny o takim samym bądź większym wymiarze czasowym.  
3. Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji w serwisie 
internetowym pod adresem www.motopomocni.pl zostały pozytywnie ocenione, otrzymały 
potwierdzenie kwalifikacji oraz dopełniły wymaganych formalności.  
4. Udział w szkoleniu nie jest jednoznaczny z uzyskaniem tytułu Instruktora. Aby uzyskać 
certyfikat uczestnik musi spełnić określone warunki:  
4.1 Otrzymać pozytywną ocenę, na którą składa się: 
• Test wiedzy z zakresu pierwszej pomocy  
• Prowadzenie losowo wybranego bloku ćwiczeniowego  
• Prowadzenie fragmentu wykładu  
• Ocena ciągła  
4.2 W terminie 8 miesięcy od ukończenia kursu poprowadzić trzy szkolenia pod okiem starszych 
instruktorów. Dopiero po odbyciu pełnego stażu oraz pozytywnej ocenie końcowej uczestnik 
otrzymuje tytuł „MotoPomocny instruktor pierwszej pomocy”, dostęp do wewnętrznego forum, 
materiałów i sprzętu szkoleniowego.  
4. Szkolenie organizowane jest w terminie i miejscu podam na stronie internetowej.  
5. Program szkolenia:  
Pierwsza część (sobota od 9.00 do 18.00) 
Zajęcia ratownicze 
1:00 Bezpieczeństwo i algorytm działania w miejscu zdarzenia (wykład) 
1:30 Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u osoby dorosłej (wykład, ćwiczenia) 
1:00 Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny (wykład, ćwiczenia) 
1:00 Urazy i obrażenia (wykład, pokaz, ćwiczenia) 
1:00 Uszkodzenia naczyń krwionośnych (wykład, pokaz, ćwiczenia) 
1:30- Wypadek drogowy – postępowanie w miejscu zdarzenia (wykład, pokaz, ćwiczenia) 
3:00 Symulacje 



 

 

 
Druga część (niedziela od 9.00 do 17.00 
Zajęcia instruktorskie 
1:30 Praca z prezentacją (wykład) 
1:30 Metody prowadzenia ćwiczeń (wykład + pokaz) 
1:30 Motywacja (warsztat) 
1:30 Style oceniania ( wykład + ćwiczenia) 
1:00 Wystąpienia publiczne – wizerunek instruktora 
1:00 Test i egzamin 
Metody weryfikacji wiedzy i umiejętności uczestników:  
• Test wiedzy z zakresu pierwszej pomocy  
• Prowadzenie losowo wybranego bloku ćwiczeniowego  
• Prowadzenie fragmentu wykładu  
• Ocena ciągła  
5. Liczba osób uczestniczących w szkoleniu nie będzie przekraczać 25 osób jednak Organizator 
może tą liczbę ograniczyć lub zwiększyć . O ilości osób w szkoleniu decyduje Organizator. O 
przydzieleniu wolnych miejsc decyduje Organizator w oparciu o analizę zgłoszeń.  
6. Uczestnik wypełniając dane i akceptując regulamin potwierdza, że informacje są prawdziwe.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminu szkolenia o czym 
poinformuje zainteresowanych z terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.  
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW  
1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego on-line umieszczonego w serwisie internetowym pod adresem 
www.motopomocni.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 dni przed terminem szkolenia (decyduje 
data wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego).  
2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres e-mail: 
rekrutacja@motopomocni.pl nie później jak 3 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.  
3. Szkolenie jest płatne w wysokości 350 zł. Cena uwzględnia jeden nocleg, wyżywienie, 
materiały szkoleniowe oraz wynajem obiektu. Prowadzący zrzekają się wynagrodzenia z tytułu 
prowadzonych zajęć – kurs nie ma charakteru komercyjnego.  
Zakwalifikowani uczestnicy dokonują wpłaty na konto Stowarzyszenia SEP: Stowarzyszenie 
Edukacji Permanentnej  
54-438 Wrocław  
ul. Nowodworska 70-82  
Nr rachunku - Bank BGŻ: 09203000451110000003989650  



 

 

4. Uczestnik szkolenia ma prawo ocenić pracę instruktorów prowadzących szkolenie w formie 
ankiety przeprowadzanej na końcu szkolenia.  
5. Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie 
własności intelektualnej.  
6. Od uczestników oczekuje się aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach.  
REKLAMACJE  
1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Stowarzyszenia 
SEP najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.  
2. Stowarzyszenie SEP winne jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w 
tym terminie odpowiedzieć na nią drogą e-mailową.  
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych w szczególności imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, 
przez Stowarzyszenie SEP - organizatora kampanii społecznej MotoPomocni.pl w celach: 
statystycznych – na potrzeby organizacji szkoleń. Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z 
ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 133, poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). 
Firma Practiv zapewnia prawo do wglądu i zmiany moich danych osobowych. Powyższe 
oświadczenie jest dobrowolne. Wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji edukacyjnych 
i handlowych na podany adres mailowy na podstawie ustawy o Świadczeniu Usług Drogą 
Elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).*  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter 
wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u 
Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników 
informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich 
przeznaczeniem.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników 

szkolenia. 


