
Załącznik do Uchwały nr I/3/21 

Rady Naukowej Centrum Rehabilitacji Po Przebytej Chorobie COVID-19  

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE 

REHABILITACJA OSÓB PO PRZEBYTYM COVID-19 

organizowanym przez SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach 

im. św. Jana Pawła II 

 

1. W kursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne lub osoby kierowane przez 

przedsiębiorstwa, firmy, instytucje. 

2. W kursie mogą uczestniczyć fizjoterapeuci i lekarze. 

3. Kurs składa się z części teoretycznej on-line (cz. I)  oraz z części praktycznej (cz. II). 

4. W części II może uczestniczyć maksymalnie 12 osób. 

5. Certyfikat ukończenia kursu otrzymują tylko osoby, które uczestniczyły w części I i 

części II. 

6. Uruchomienie kursu jest warunkowane zgłoszeniem się minimalnej liczby 

uczestników (6 osób), którzy dokonali opłaty za kurs. 

7. Harmonogram uczestnictwa w kursie ustala SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Głuchołazachim. św. Jana Pawła II jako organizator kursu. 

8. Formularz zgłoszenia jest do pobrania na stronie szpitala i należy go przesłać do SP 

ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II. 

9. Terminy kursów są umieszczone na stronie szpitala i będą na bieżąco aktualizowane. 

10. Wątpliwości dotyczące organizacji kursu rozstrzyga Rada Naukowa Centrum 

Rehabilitacji Po Przebytej Chorobie COVID-19 w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym 

MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II 

Zgłoszenia na kurs 

1. Kontakt w celu zgłoszenia uczestnictwa, tel. (77) 40 80 163. 

2. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy centrumrehabilitacji@szpitalmsw-

glucholazy.pl 
3. Najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem kursu należy przesłać drogą mailową 

potwierdzenie uczestnictwa (formularz załączony na stronie SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II). 

Rezygnacja z udziału w kursie 

1. Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu/kursie. Jednakże w 

przypadku: 

• gdy rezygnacja wpłynie do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w 

Głuchołazach im. św. Jana Pawła II przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w 

szkoleniu lub kursie – zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, 

• gdy rezygnacja wpłynie do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w 

Głuchołazach im. św. Jana Pawła II już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – 

zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w 

zgłoszeniu, 
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• gdy rezygnacja nie wpłynie do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w 

Głuchołazach im. św. Jana Pawła II do dnia rozpoczęcia kursu – zamawiający zostanie 

obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu. 

 

Płatności za kurs 

1. Przedsiębiorcy, firmy i  instytucje mogą uregulować należność za fakturę w terminie 7 

dni od wystawienia faktury. 

2. Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed rozpoczęciem kursu. 

 

Obowiązki uczestników kursu 

1. Obowiązkowe potwierdzenie obecności on-line. 

2. Obowiązkowe uczestnictwo w części praktycznej. 

3. Odzież ochronna we własnym zakresie. 

4. Posiadanie ubezpieczenia OC. 

5. Posiadanie zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19 lub potwierdzenie 

ujemnego testu na COVID-19 (test PCR lub antygenowy musi być wykonany nie 

później niż 48 godzin przed rozpoczęciem kursu). 

6. Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie. 

 

Obowiązki organizatora 

1. Zapewnienie dostępu do platformy szkoleń on-line. 

2. Zapewnienie materiałów edukacyjnych zgodnie z tematyką kursu. 

3. Wydanie certyfikatu kursu. 


