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REGULAMIN PROJEKTU 

 

1. Nazwa projektu: "100 Ratowników Na 100 lat Niepodległości" 

2. Organizator: Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy, Plac Wolności 11, 11-100 

Lidzbark Warmiński. 

3. Koordynator projektu/ kierownik kursu: Damian Olaf Kardymowicz, tel. 721076174, 

e-mail: damian.kardymowicz@joannici.org.pl 

4. Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy "Zacisze Leśne", Medyny 4, 11-100 Lidzbark 

Warmiński. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zadanie publiczne pod tytułem "100 Ratowników 

na 100 lat Niepodległości" jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu 

Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie, w 

ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.  

6. Uczestnikami zadania mogą być jedynie członkowie, pracownicy lub wolontariusze 

Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, o 

których mowa w art. 15.1. Ustawy z dn. 8 wrześnie 2006r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 Nr 191 poz. 1410, z p. zm.) 

7. Uczestnik projektu musi spełnić wymogi określone w art. 13.1. Ustawy z dn. 8 

wrześnie 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 Nr 191 poz. 

1410, z p. zm.) 

8. Nabór. 

a) Nabór podstawowy  trwa od 10.07.18 do 31.07.18r. 

b)Nabór uzupełniający rozpoczyna się od 01.08.18r. i trwa do wyczerpania miejsc. 

c) Ankiety można przesyłać elektronicznie na mail: 

damian.kardymowicz@joannici.org.pl w formie skanu lub pocztą tradycyjną na 

adres organizatora.   

d) O przyjęciu na kurs decyduje spełnienie wymogów formalnych i kolejność 

zgłoszeń. O dacie i godzinie doręczenia ankiety w formie elektronicznej, decyduje 

data i godzina doręczenia maila, natomiast ankiety przesłane pocztą tradycyjną 

decyduje data i godzina wpisu w Dzienniku Korespondencji  Organizatora. Osoby, 

które przesłały ankietę w formie skanu, po zakwalifikowaniu się na Kurs mają 

obowiązek dostarczyć oryginał najpóźniej do pierwszego dnia kursu. W kwestiach 

spornych głos rozstrzygający i ostateczny ma koordynator projektu.  

e) Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie. 

9. Terminy Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 

 20.08.2018- 27.08.2018 

 09.09.2018-16.09.2018 

 06.10.2018-13.10.2018 

 20.10.2018-27.10.2018 

10. Zasady organizacji Kursów. 

a) Kurs odbywa się w formie skoszarowanej. Uczestnicy mają zapewnione 

zakwaterowanie i wyżywienie. Kurs rozpoczyna się pierwszego dnia o godz. 8.00 

zajęciami teoretycznymi, a kończy się dnia ostatniego obiadem o godz. 14.00. 
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b) Harmonogram dnia: 

07:30 śniadanie 

08:00 blok przedpołudniowy (w trakcie bloku przewidziane przerwy) 

13:00 obiad 

13:30 blok popołudniowy (w trakcie bloku przewidziane przerwy) 

18:30 kolacja  

c) Uczestnicy otrzymają niezbędne materiały do realizacji zajęć.  

11. Egzamin Państwowy na tytuł Ratownika. 

a) Egzamin odbywa się ostatniego dnia Kursu o godzinie 09:00. 

b) Egzamin przeprowadza ustawowo powołana do tego Komisja. 

c) Przebieg Egzaminu regulują przepisy państwowe.   

12. Przepisy porządkowe. 

a) Uczestnik ma obowiązek punktualnego stawienia się na wszystkich zajęciach. 

b) Uczestnik ma zakaz spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych na 

zajęciach lub bycia w stanie wskazującym na ich spożycie.  

c) Uczestnik ma obowiązek przestrzegania zasad kultury osobistej jak i kultury słowa.  

d) Za szkody wyrządzone w mieniu odpowiedzialność finansową ponosi uczestnik 

będący sprawcą. 

e)Za nieusprawiedliwione nie ukończenie kursu organizator może obciążyć uczestnika 

karą finansową w wysokości 1 400 zł. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 


