
Regulamin kursu na pilota wycieczek i rezydenta biura podróży organizowanego przez
Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici

1.  Organizatorem kursu  jest  Fundacja  Amicus  Universitatis  Nicolai  Copernici,  zwana  dalej
Organizatorem.

2. Celem kursu jest:

• przekazanie Uczestnikom wiedzy związanej z pracą pilota wycieczek i rezydenta biura podróży
potrzebnej  do  pełnienia  obowiązków  pilota  i  rezydenta  oraz  umiejętności  praktycznych
związanych z organizacją wyjazdu i pobytu Uczestników na wypoczynku.

3. Uczestnikiem kursów może być każda osoba, która ukończyła 16 rok życia z zastrzeżeniem, że z
uzyskanych uprawnień można korzystać po ukończeniu 18 roku życia.

4. Warunkiem zapisania na zajęcia jest:

• przesłanie deklaracji udziału,

• uiszczenie opłaty w kwocie i terminie wskazanych na fakturze.

5.  Rezygnacja  z  udziału  w kursie  może  nastąpić  w formie krótkiego oświadczenia,  przesłanego
drogą mailową na adres: fundacja@umk.pl

6. Koszty rezygnacji z udziału w kursie:

• przy rezygnacji krótszej niż 7 dni od rozpoczęcia kursu potrącane jest 25% ceny.

7.  W przypadku zaistnienia okoliczności  niezależnych od Organizatora lub z powodu zbyt małej
liczby Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. Wówczas Uczestnikom
zwracana jest całość wpłaconej kwoty.

8.  Zajęcia  odbywają  się  zgodnie  z  harmonogramem  umieszczonym  na  stronie
https://fundacja.umk.pl/kursy/ w terminie 31.07.2021 r. – 25.09.2021 r.

9.   Nie ma możliwości odrabiania zajęć oraz zwrotu kosztów za zajęcia, na których Uczestnik był
nieobecny.

10. Organizator zapewnia środki i materiały dydaktyczne.

11. Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na zajęciach, wykonywanie prac ćwiczeniowych
oraz zaliczenie testu końcowego.

12. Ukończenie kursu potwierdzane jest zaświadczeniem. 

13. Uczestnik w trakcie trwania zajęć zobowiązany jest stosować się do obowiązującego regulaminu
obiektu,  przepisów  bhp,  jak  również  instrukcji  prowadzącego  oraz  wytycznych  dotyczących
przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

14. Uczestnik  oświadcza,  że  jego  stan  zdrowia  pozwala  na  pełne  i  aktywne  uczestnictwo  w
zajęciach.

15. Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika wyłącznie na potrzeby
kursu  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  RODO  z  dnia  25  maja  2018  roku  wraz  z  późniejszymi
zmianami.            

mailto:fundacja@umk.pl
https://fundacja.umk.pl/kursy/

