REGULAMIN KURSU NEWBORN LIFE SUPPORT – NLS
1. W Regulaminie stosowane skróty i pojęcia oznaczają odpowiednio:
a. Organizator merytoryczny – Katedra Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu we współpracy z Polską Radą Resuscytacji
b. Organizator logistyczny – Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce
c. Kursant – uczestnik szkolenia (Kursu).
d. Kurs – certyfikowany przez Polską Rade Resuscytacji Kurs Resuscytacji Noworodka Newborn
Life Support organizowany przez Organizatora w dniach 25-26 czerwca 2022r. w Poznaniu.
2. Osoby zakwalifikowane do udziału w Kursie, otrzymują od Organizatora podręcznik do Kursu,
test wstępny oraz informacje o miejscu i czasie odbywania Kursu.
3. Organizator zobowiązuje się:
a. przeprowadzić Kurs zgodnie z Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji,
b. zapewnić Kursantom odpowiednie warunki do udziału w Kursie, w szczególności kadrę, sprzęt,
pomieszczenia i materiały niezbędne do przeprowadzenia Kursu
c. umożliwić uzyskanie przez Kursanta certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji po
pozytywnym ukończeniu Kursu (pozytywnie ukończona część praktyczna i teoretyczna egzaminu
końcowego).
4. Kursant ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w kursie, informując wcześniej o tym pisemnie
organizatora, do 45 dni kalendarzowych przed datą kursu. Zwrot wpłaconych pieniędzy zostanie
dokonany w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez kursanta konto bankowe. Rezygnacja z
uczestnictwa w kursie przez kursanta z jakiejkolwiek przyczyny, w terminie krótszym niż 45 dni
kalendarzowych od daty kursu nie uprawnia do otrzymania zwrotu wpłaconej opłaty.
5. W związku z sytuacją epidemiologiczną, w przypadku organizacji kursu w GinekologicznoPołożniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej 33 w Poznaniu (GPSK) kursant jest zobowiązany
do wykonania szybkiego testu na obecność antygenu wirusa SARS-CoV-2. Test zostanie
wykonany w dniu odbycia się kursu (bezpośrednio przed jego rozpoczęciem), na terenie Szpitala,
na koszt organizatora Kursu. Tylko NEGATYWNY wynik badania umożliwi kursantowi
uczestnictwo w Kursie. W przypadku pozytywnego wyniku testu, kursant nie może wziąć udziału w
kursie oraz nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconej opłaty, kosztów dojazdu, noclegu
itp. Kursant zostanie poinformowany o miejscu przeprowadzenia kursu do 30 dni przed datą
kursu. Wymóg przeprowadzania testów na terenie Szpitala GPSK obowiązuje do jego odwołania
przez Dyrektora.
6. Kursant zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich zajęciach Kursu. Wymaga się od
Kursantów punktualności, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu oraz sumiennego i rzetelnego
przygotowania do zajęć. Nieobecność Kursanta na zajęciach w czasie Kursu może być podstawą
do niedopuszczenia do egzaminu końcowego i nie wydania certyfikatu. Decyzję taką podejmuje
Dyrektor Kursu. Kursant zobowiązuje się nie działać w sposób zakłócający przebieg Kursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Kursanta bez prawa do rekompensaty w
przypadkach rażącego naruszenia porządku szkolenia, a w szczególności w przypadku
naruszenia nietykalności cielesnej innego Kursanta, Instruktora, Dyrektora Kursu lub osoby
zaangażowanej w realizacje Kursu, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu lub
uporczywego zachowania zakłócającego przebieg Kursu. Decyzje o usunięciu Kursanta
podejmuje Dyrektor Kursu.
7. Egzamin końcowy składa się z części praktycznej i części teoretycznej. Uczestnicy, którzy
pozytywnie ukończą obydwie części egzaminu otrzymują certyfikat. W przypadku negatywnego
wyniku z egzaminu praktycznego, można powtórzyć egzamin praktyczny tylko jeden raz w czasie
trwania Kursu. Nie można powtórzyć egzaminu teoretycznego w czasie trwania Kursu. Negatywny
wynik z części praktycznej lub z dwóch części egzaminu końcowego (cześć praktyczna i część

teoretyczna) oznacza nieotrzymanie certyfikatu i konieczność powtórzenia całego Kursu w
przypadku chęci otrzymania certyfikatu, z poniesieniem wszystkich opłat za kolejny Kurs.
Negatywny wynik z teoretycznej części egzaminu końcowego upoważnia do ponownego zdawania
tej części egzaminu na innym Kursie, bez ponoszenia dodatkowych opłat za kolejny Kurs, w ciągu
3 miesięcy, w dowolnym ośrodku, posiadającym uprawnienia do przeprowadzania kursów NLS
zgodnych z wytycznymi ERC.
8. Kursant ma prawo do zgłaszania wszelkich uwag dotyczących Kursu Dyrektorowi Kursu lub
Organizatorowi.
9. Dyrektor Kursu – jest osobą fizyczną wpisana na Listę dyrektorów Kursu Europejskiej Rady
Resuscytacji, posiadająca uprawnienia Instruktora NLS nadane przez Europejską Rade
Resuscytacji, odpowiedzialną za przeprowadzenie kursu i władną do podejmowania wszelkiego
rodzaju decyzji dotyczących tego Kursu, w tym decyzji o odwołaniu lub przerwaniu Kursu oraz o
odmowie certyfikacji Kursu; Dyrektor Kursu jest powołany przez Prezesa Europejskiej Rady
Resuscytacji.
10. Czas trwania Kursu jest zgodny ze stosownymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i
ma na celu umożliwienie Kursantom uzyskania przez nich stosownego certyfikatu Europejskiej i
Polskiej Rady Resuscytacji.
11. Przebieg Kursu określony zostaje w Programie Kursu.
12. Organizator zobowiązuje się do rzetelności w organizacji Kursu i stałego nadzoru
metodycznego nad przebiegiem Kursu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca, szczegółów programu Kursu
bądź odwołania Kursu, w przypadku kiedy jego przeprowadzenie zgodnie z wytycznymi
Europejskiej Rady Resuscytacji okaże się niemożliwe. Jeśli zaproponowany przez Organizatora
nowy termin i miejsce kursu nie są możliwe do zaakceptowania przez uczestnika, przysługuje mu
możliwość zwrotu opłaty kursowej w całości na wskazane konto bankowe. Uczestnicy będą w
takiej sytuacji zawiadamiani w pierwszej kolejności o kolejnych terminach kursów zaplanowanych
przez Organizatora.
14. Kursant oświadcza, że zapoznał się z treścią „Regulaminu Kursu NEWBORN LIFE SUPPORT
– NLS ” oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Niniejszy Regulamin zyskuje za obopólną
zgodą moc umowy cywilno-prawnej.
15. Uczestnik kursu dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami przez
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod adresem: ul. Fredry 10, 61701 Poznań, jako administratora danych osobowych w celu organizacji kursu NLS oraz
informowania o przyszłych konferencjach i kursach drogą mailową. Uczestnik został
poinformowany o prawie wglądu do danych i możliwości ich modyfikacji.
Ponadto uczestnik kursu wyraża zgodę na wykonanie jednego zdjęcia twarzy, wykonanego
podczas rejestracji, na potrzeby kursu, które zostanie usunięte z nośników pamięci niezwłocznie
po zakończeniu kursu. Zdjęcia uczestników są konieczne w celu prawidłowego przeprowadzenia
kursu.
16. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze
względu na siedzibę Organizatora. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Poznań, 19 sierpnia 2021r.

