REGULAMIN KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK
WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY z elementami wspomagania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
1. Zajęcia składają się z: ćwiczeń i wykładów (I połowa maja na miejscu – Z. Góra, Wrocław, Jel. Góra, Wałbrzych – przy
zbyt małej grupie – odbędą się w trakcie warsztatów), warsztatów na Pojezierzu Leszczyńskim (kwiecień / maj - Sława) oraz
zaliczenia w postaci stażu wakacyjnego;
2. Warsztaty w Sławie:
termin: 28 IV – 30 IV 2006r.,
w ramach kursu zapewniamy noclegi w domkach 6-osobowych (2-3 sypialnie) w każdym domku węzeł sanitarny: WC, umywalka, natrysk. Uczestnicy muszą mieć własne śpiwory,
wyżywienie: uczestnicy otrzymują 3 jednodaniowe obiady (zupa z „wkładką”, chleb, zimny napój);
prowiant na śniadania i kolacje – uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie,
dojazd z/do Sławy na własny koszt uczestnika.
3. Zaliczenie – odbywa się w postaci obowiązkowego stażu wychowawczego na wakacjach:
termin wybierają sami uczestnicy podając 3 możliwości terminu, z których organizator wybierze jeden;
długość stażu – 2 możliwości do wyboru: 10–14 - dniowy (stażysta otrzymuje wypłatę w wysokości 105
PLN brutto) lub 20 –28-dniowy (stażysta otrzymuje wypłatę w wysokości 230 PLN brutto, praca na
Umowę – Zlecenie, zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i Zakresem Obowiązków); dojazd
uczestnika do wyznaczonego przez Organizatora kursu miejsca rozpoczęcia pracy (miejsca zbiórki
dzieci) – na własny koszt uczestnika. Organizator pokrywa koszt przejazdu stażysty z dziećmi z miejsca
zbiórki na bazę wypoczynkową i z powrotem. Przewóz dzieci odbywa się z udziałem pilota.
uczestnik jest zobowiązany posiadać zezwolenie lekarskie na pracę z dziećmi w charakterze
wychowawcy oraz ubezpieczenie OC (organizator udostępnia ubezpieczenie u siebie), uzyskane na
własny koszt oraz podpisać najpóźniej do dnia 10.06.2006r. odpowiednią Umowę – Zlecenie z PTKraj.;
Stażysta wykonuje Umowę w swoim własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, wyczerpując
swoją zdolność do podejmowania czynności cywilno-prawnych (nie udzielamy żadnych informacji
osobom trzecim w sensie prawnym, np. kolegom, rodzicom itp.),
organizator na uzasadniony wniosek uczestnika może odstąpić od wymogu zaliczenia w postaci stażu
poddając uczestnika egzaminowi. Obowiązuje wówczas uczestnika opłata egzaminacyjna w wysokości
55 PLN,
organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach (np. słabe postępy uczestnika w trakcie
warsztatów, wykładów, ćwiczeń lub decyzje władz, warunki przyrodniczo – klimatyczne, brak minimalnej
ilości uczestników) skierować uczestnika na zaliczenie w formie egzaminu zamiast stażu. Uczestnik
może w takim przypadku, na swój wniosek, zostać przez organizatora, zwolniony z opłaty
egzaminacyjnej.
4. Wykładowcami są pracownicy Kuratoriów Oświaty, czynni piloci turystyczni i managerowie turystyki, specjaliści
wychowania zdrowotnego, instruktorzy sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży, nauczyciele, socjoterapeuci itd.
5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, uczestnik traci prawo do jakichkolwiek uprawnień wynikających z udziału w kursie i ma obowiązek pokrycia spowodowanych tym dodatkowych zobowiązań finansowych PTK.
6. Po zaliczeniu uczestnicy otrzymują „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodne z rozporządzeniem MENiS uprawniające
do pracy w charakterze wychowawcy na koloniach i obozach oraz pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcjonalnych na obozach
terapeutycznych pod nadzorem psychologa lub terapeuty ORAZ KSIĄŻECZKĘ POŚWIADCZEŃ PRACY WYCHOWAWCY
Z AKTUALNYM WPISEM O ODBYCIU STAŻU (po osobistym zgłoszeniu się do biura po odbiór).
7. W trakcie stażu obowiązuje nakaz ścisłego przestrzegania tajemnicy służbowej, tzn. stażyście, na podstawie postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i niniejszego Regulaminu nie wolno
udzielać żadnych informacji o pracy na stażu i sposobie realizacji programu alkoholowego (profilaktycznego) na zewnątrz,
bez konsultacji i zgody Psychologa i Kierownika. W trakcie warsztatów i stażu obowiązuje również ścisły zakaz spożywania
napojów alkoholowych. Uczestnik wyraża zgodę, że zdjęcia wykonane podczas kursu i stażu PTKraj. może wykorzystywać
do promocji swojej działalności pożytku publicznego bez uiszczania żadnych świadczeń na rzecz uczestnika

ZOBOWIĄZANIE UCZESTNIKA
Ja, ..........................................................................................., zobowiązuję się niniejszym, pod rygorem
usunięcia z grona uczestników szkolenia bez otrzymania świadectw uczestnictwa w zajęciach i pokrycia
dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem na moje miejsce innej osoby, do odbycia zgodnie z
Regulaminem stażu wychowawczego w ustalonym poniżej nieprzekraczalnym terminie:
..................................................................................................................................................................................................

Powyższy ramowy termin zostanie uściślony Umową – zlecenia w terminie do 10.06.2006 r. (w tym czasie
zobowiązuję się do zgłoszenia, bez dodatkowego wezwania, w Biurze PTKraj. celem podpisania
odpowiedniej Umowy). Niniejsze obowiązuje od chwili podpisania Umowy – zgłoszenia w kursie.
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