Regulamin kursów Instruktora i Trenera

1. Kursy Instruktora i Trenera organizowane przez Efib dzielą się na część ogólną oraz część specjalistyczną.
2. W celu przystąpienia do kursu Instruktora lub kursu Trenera kandydat zobowiązany jest do dnia rozpoczęcia kursu
spełnić następujące warunki:
a. dostarczyć przedstawicielowi Efib wypełnione zgłoszenie udziału w kursie Instruktora lub w kursie Trenera w
formie elektronicznej i pisemnej, dostarczyć dokument potwierdzający jego wykształcenie,
b. przedłożyć zaświadczenie lekarskie, z którego będzie wynikało, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w kursie Instruktora lub w kursie Trenera,
c. dostarczyć przedstawicielowi Efib podpisane oświadczenia, o których mowa w art. 3 Regulaminu kursu,
d. załączyć trzy zdjęcia legitymacyjne,
e. dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości 500 złotych na poszczególne części kursu na rachunek bankowy
organizatora Efib. Numer rachunku bankowego 87 1140 2004 0000 3702 7369 1132,
f. uiścić całą opłatę za rozpoczynającą się część kursu Instruktora lub Trenera najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.
3. Kandydat przed rozpoczęciem pierwszych zajęć kursu Instruktora lub kursu Trenera zobowiązuje się złożyć
pisemne oświadczenia, w których:
a. potwierdzi, że zapoznał się z treścią Regulaminu kursów i akceptuje go w całości,
b. wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji kursu w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133/97 poz. 883,
c. wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji kursu
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204.
4. W przypadku niedostarczenia przez uczestnika kursu Instruktora lub kursu Trenera zaświadczenia
lekarskiego braku przeciwwskazań zdrowotnych, którym mowa w art. 2 Regulaminu kursów, wynikającego
z przyczyn od niego niezależnych, kursant może przystąpić do pierwszych zajęć kursu Instruktora lub kursu
Trenera pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, iż jest osobą zdrową, nie ma przeciwwskazań do
wysiłku fizycznego i bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność oraz zobowiązuje się dostarczyć
stosowne zaświadczenie lekarskie na kolejne zajęcia kursu Instruktora lub kursu Trenera.
5. Niedostarczenie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub
wymaganych dokumentów opisanych w art. 2 Regulaminu kursu lub oświadczeń wymienionych w art.3
Regulaminu kursu lub niedokonanie całości wpłat w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem możliwości
uczestnictwa kursanta w kolejnych zajęciach w ramach kursu Instruktora lub kursu Trenera.
6. O pierwszeństwie przyjęcia kandydatów na kurs Instruktora lub kurs Trenera decyduje kolejność wpływu wpłaty na
rachunek Efib.
7. Część ogólna kursu Instruktora lub Trenera kończy się egzaminem pisemnym obejmującym zagadnienia
z poszczególnych bloków tematycznych szkolenia.
8. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu z części ogólnej, termin egzaminu poprawkowego
wyznaczany jest przez Organizatora nie później niż przed upływem 14 dni od dnia odbytego egzaminu. Organizator
Efib zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu egzaminu poprawkowego po upływie 14 dni, lecz nie później
niż w terminie 28 dni od dnia odbytego egzaminu, w przypadku wystąpienia okoliczności, w skutek których egzamin
nie może zostać przeprowadzony.
9. Absolwenci studiów magisterskich AWF lub osoby posiadające tytuł instruktora sportu na własny wniosek mogą
zostać zwolnione z zajęć części ogólnej kursu Instruktora lub Trenera. Zobowiązani są oni jednak przedstawić
dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje i przystąpić do egzaminu pisemnego. Opłata za przystąpienie do
egzaminu pisemnego wynosi 100 zł. Ponadto Organizator pobiera dodatkowo kwotę 500 zł tytułem opłaty
rezerwacyjnej za uczestnictwo w części specjalistycznej kursu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu,
opłata rezerwacyjna jest zwracana uczestnikowi kursu lub za jego zgodą przechodzi na poczet wynagrodzenia
Organizatora za część specjalistyczną kursu.
10. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu części ogólnej kursu Instruktorskiego lub
Trenerskiego przez absolwenta studiów magisterskich AWF lub osobę posiadającą tytuł instruktora sportu,
w sytuacji opisanej w art.9. Regulaminu kursów, osoba taka jest zobligowana do uczestnictwa w najbliższym kursie
ogólnym w formie stacjonarnej organizowanym przez Efib, według ogólnie obowiązujących zasad, a wpłacona
kwota 500 zł stanowi opłatę rezerwacyjną na najbliższą część ogólną kursu.
11. Kursant dokonując zapisu na część ogólną kursu Instruktora w formie e-learningu obliguje się przystąpić do
egzaminu w określonym z góry terminie. Nie jest dopuszczalna jednostronna zmiana terminu przystąpienia do
egzaminu przez kursanta.
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12. Materiały do nauki z części ogólnej e-learningowej udostępniane są na około 3 tygodnie przed wyznaczoną datą
egzaminu.
13. Zmiana formy kursu części ogólnej z formy e-learningu na formę stacjonarną, może nastąpić w ciągu trzech dni od
dnia pierwszego logowania na platformie edukacyjnej Efib. Koszt zmiany formy odbywania kursu części ogólnej
Instruktora lub Trenera wynosi 150 zł.
14. Każdemu uczestnikowi kursu Instruktora lub Trenera w przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu,
zarówno w części ogólnej kursu jak i części specjalistycznej kursu, przysługuje uprawnienie do przystąpienia do
dwóch egzaminów poprawkowych. Pierwsza poprawa egzaminu musi odbyć się w przeciągu roku od pierwszego
terminu. W przypadku nieuzyskania przez uczestnika kursu pozytywnego wyniku egzaminu poprawkowego
w pierwszym terminie, drugi termin poprawkowy zostanie wyznaczony z następną edycją kursu.
15. W przypadku niezaliczenia egzaminu końcowego ze specjalizacji: w części teoretycznej – termin egzaminu na
wniosek kursanta może zostać wyznaczony w terminie wcześniejszym niż następna edycja kursu specjalizacji.
Egzamin odbędzie się w siedzibie Efib w godzinach jego pracy.
16. Organizator kursu ustala termin i miejsce egzaminu poprawkowego kursu Instruktorskiego lub Trenera na
zasadach wyżej określonych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie przez uczestnika kursu opłaty
w wysokości 100 zł przy pierwszym terminie egzaminu poprawkowego, 150 zł przy drugim terminie egzaminu
poprawkowego części ogólnej kursu Instruktora oraz 190 zł przy pierwszym terminie egzaminu poprawkowego
i 220 zł przy drugim termin egzaminu poprawkowego części specjalistycznej kursu Instruktora lub kursu Trenera.
17. W przypadku nieprzystąpienia uczestnika kursu Instruktora lub Trenera do egzaminu w pierwszym, wyznaczonym
terminie, może on przystąpić do egzaminu w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora po wcześniejszym
uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł za pierwszy termin egzaminu poprawkowego, 150 zł za drugi termin egzaminu
poprawkowego za część ogólną kursu Instruktora lub 190 zł za pierwszy termin egzaminu poprawkowego i 220 zł
za drugi termin egzaminu poprawkowego części specjalistycznej kursu Instruktora oraz kursu Trenera.
W uzasadnionych przypadkach, w oparciu o wniosek uczestnika kursu, Organizator Efib zastrzega sobie prawo
jednostronnego odstąpienia lub częściowej bonifikaty opłat za egzaminy poprawkowe.
18. W przypadku ukończenia części specjalistycznej (lub ogólnej) kursu Instruktora lub Trenera kursant zobligowany
jest do zrealizowania części ogólnej (lub specjalistycznej) w ciągu 12 miesięcy od daty egzaminu końcowego części
specjalistycznej (lub ogólnej) kursu. Jeżeli uczestnik nie przystąpi do części ogólnej (lub specjalistycznej) w tym
czasie, to aby zdobyć kwalifikacje Instruktorskie musi ponownie przystąpić do egzaminu z zaliczonej
specjalistycznej (lub ogólnej) części kursu. Udział w egzaminie jest płatny: odpowiednio 100 zł część ogólna, 190 zł
część specjalistyczna. Kursantowi przysługują do egzaminu terminy poprawkowe na zasadach wg punktu 16
regulaminu.
19. W przypadku kursu Instruktora Hipoterapii warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu końcowego jest
odbycie minimum 50 godzin praktyk w wybranym ośrodku hipoterapeutycznym oraz dostarczenie
przedstawicielowi Organizatora najpóźniej na 7 dni przed datą egzaminu końcowego oryginału karty praktyk.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w przypadku zgłoszenia się
niewystarczającej ilości chętnych. W takiej sytuacji Efib gwarantuje pełny zwrot wpłaty na wskazane przez
uczestnika konto bankowe.
21. Uczestnicy kursu Instruktora lub kursu Trenera mają obowiązek przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu
kursu. W przypadku naruszenia zapisów Regulaminu kursu organizator może nie dopuścić uczestnika do udziału
w kolejnych zajęciach.
22. Uczestnicy kursu Instruktora lub kursu Trenera mają obowiązek wykonywania wszystkich poleceń i zadań
zleconych przez prowadzących zajęcia. Niewywiązywanie się z powyższego obowiązku może skutkować
wydaleniem kursanta z prowadzonych w ramach kursu Instruktora lub kursu Trenera zajęć.
23. Organizator Efib w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w harmonogramie i programie kursu Instruktora lub kursu Trenera, osób prowadzących oraz
ewentualnych zmian terminów, warunków i miejsc zajęć kursu Instruktora. O powyższych zmianach oraz ich
przyczynie uczestnicy kursu Instruktora lub kursu Trenera zostaną niezwłocznie poinformowani w formie mailowej.
24. Obecność uczestników na zajęciach teoretycznych i praktycznych kursu Instruktora lub kursu Trenera jest
obowiązkowa. Minimalna frekwencja uczestnika na zajęciach teoretycznych i praktycznych kursu Instruktora
i kursu Trenera wynosi 80% i stanowi jeden z warunków zaliczenia kursu.
25. Opuszczenie przez uczestnika więcej niż 20% zajęć kursu Instruktora lub kursu Trenera stanowi podstawę do
niedopuszczenia kursanta do egzaminu końcowego w pierwszym terminie. Przystąpienie uczestnika do egzaminu
poprawkowego jest możliwe pod warunkiem odbycia przez kursanta dodatkowych zajęć (odpłatnie) w ramach
najbliższej edycji kursu Instruktora lub kursu Trenera, tak aby zsumowana frekwencja uczestnika na wszystkich
zajęciach teoretycznych i praktycznych wynosiła co najmniej 80%. Wysokość opłaty za zajęcia dodatkowe jest
określana w oparciu o cenę kursu Instruktora lub kursu Trenera w ramach edycji, w której się one odbywają.
Wysokość opłaty za dodatkowe zajęcia jest proporcjonalna do ilości godzin zajęć teoretycznych i praktycznych,
potrzebnych do uzyskania przez uczestnika kursu wymaganej frekwencji na poziomie co najmniej 80%.
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26. W przypadku nieuzyskania przez uczestnika kursu frekwencji na minimalnym poziomie 80% we wszystkich
zajęciach teoretycznych i praktycznych kurs Instruktorski lub kurs Trenera uznaje się za niezaliczony, zgodnie
z zapisem artykułu 24. Regulaminu kursu.
27. Artykuły 24 i 25 niniejszego Regulaminu nie dotyczą części ogólnej kursu Instruktora prowadzonej w formie elearningu.
28. Koszty kursu Instruktora i kursu Trenera nie obejmują kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania uczestnika.
Powyższe koszty uczestnik ponosi we własnym zakresie.
29. Podczas kursów Instruktora i kursów Trenera zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu
i zażywania środków odurzających. Przebywanie na zajęciach kursu Instruktora i kursu Trenera w stanie
nietrzeźwości lub odurzenia jest surowo wzbronione, pod rygorem wykluczenia uczestnika z zajęć kursu.
30. Uczestnik kursu Instruktora i kursu Trenera zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów
prawa oraz przestrzegania regulaminów obiektów, w których odbywają się szkolenia.
31. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie Instruktora lub kursie Trenera przed jego rozpoczęciem,
uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej rezygnacji z kursu przedstawicielowi Efib. Brak pisemnej
rezygnacji spowoduje pełne obciążenie uczestnika kosztami kursu Instruktora lub kursu Trenera.
32. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie Instruktora lub kursie Trenera zwrotu wpłaty dokonuje się
na następujących warunkach:
a. Zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu Instruktora lub kursu Trenera
- zwrot opłaty za kurs w wysokości 100%,
b. Zgłoszenie rezygnacji na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu Instruktora lub kursu Trenera
- zwrot opłaty za kurs w wysokości 50%,
c. Zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu Instruktora lub kursu Trenera
- zwrot opłaty za kurs nie przysługuje.
33. W przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie szkolenia zwrot opłaty za kurs Instruktora lub kurs Trenera nie
przysługuje.
34. Po udostępnieniu materiałów części ogólnej w formie e-learningowej zwrot opłaty za kurs nie przysługuje.
35. W przypadku wpisania w formularzu zgłoszenia błędnych danych osobowych, na podstawie których zostanie
wystawiona legitymacja instruktorska, zaświadczenie o ukończeniu kursu lub certyfikat zawierające te same błędne
dane, kursant wnioskujący o wystawienie dokumentów z poprawionymi danymi zostanie obciążony opłatą
w wysokości 200 zł za wydanie kompletu nowych dokumentów: tj. legitymacji instruktora, zaświadczenia
o ukończeniu kursu i certyfikatu, opłatą 120 zł za wydanie legitymacji instruktora, opłatą 50 zł za wydanie
certyfikatu, opłatą 30 zł za zaświadczenia o ukończeniu kursu.
36. W przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginałów dokumentów wydanych przez Efib za wystawienie duplikatów
zostanie naliczana opłata w wysokości 120 zł za legitymację instruktorską, 50 zł za certyfikat, 30 zł za
zaświadczenie o ukończeniu kursu.
37. Nieodebranie przez uczestnika kursu Instruktora lub kursu Trenera dokumentów w terminie 6 miesięcy od dnia
zakończenia kursu skutkuje przeniesieniem ich do archiwum i wiąże się z dodatkową opłatą administracyjną płatną
przy ich wydaniu w wysokości 50 zł.
38. Materiały szkoleniowe udostępniane w ramach kursu Instruktora lub kursu Trenera w formie papierowej lub
elektronicznej stanowią własność Efib, a opłata za nie jest bezzwrotna.
39. Materiały, skrypty prezentacje, książki oraz inne pomoce naukowe udostępniane uczestnikom kursu nie stanowią
jedynych źródeł materiału będącego przedmiotem egzaminu.
40. Zabrania się nagrywania, fotografowania i filmowania zajęć kursu Instruktora lub kursu Trenera bez zgody Efib.
41. Zabrania się również wykorzystywania materiałów szkoleniowych z kursu Instruktora lub kursu Trenera
w jakiejkolwiek formie słownej, pisemnej lub elektronicznej bez pisemnej zgody Efib. Materiały szkoleniowe
przeznaczone są wyłącznie dla uczestników kursu Instruktora lub kursu Trenera, podlegają pełnej ochronie praw
autorskich. Publiczne ich odtwarzanie, zwielokrotnianie w całości lub części, publikowanie oraz jakakolwiek inna
forma płatnej lub nieodpłatnej dystrybucji będzie karana zgodnie z obowiązującym prawem. Wobec osoby
bezprawnie wykorzystującej materiały szkoleniowe lub dokonującej bezprawnej rejestracji kursu Instruktora lub
kursu Trenera zostaną podjęte stosowne kroki prawne.
42. Dostęp do materiałów w formie elektronicznej jest aktywny podczas kursu oraz przez 3 dni po jego zakończeniu.
43. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem kursów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

44. Wszelkie kwestie sporne oraz inne związane z interpretacją niniejszego Regulaminu będą przez Strony załatwiane
polubownie, a w przypadku braku porozumienia spór rozstrzygać będzie właściwy miejscowo i rzeczowo sąd
powszechny.
Organizator szkoleń: PLACÓWKA EDUKACJI USTAWICZNEJ EFIB, UL.OWSIANA 4/1, 61-667 POZNAŃ, NIP 972 098 16 05
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