
Regulamin kursu 

operator wielooperacyjnych maszyn leśnych typu Harwester 

organizowanego przez 

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie 

 

§ 1 

Podstawowe pojęcia 

1. Kurs – zorganizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne, podczas których 

uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi pozyskania drewna przy 

pomocy maszyn typu harwester, odbywające się w terminach i miejscu określonym 

przez Organizatora kursu.  

2. Organizator – Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2, 12-220 

Ruciane-Nida, NIP REGON 000124392, dane kontaktowe: tel. 87/423-11-28, e-mail: 

zsdilsz@wp.pl , www.zsl.org.pl    

3. Uczestnik – osoba biorąca udział w Kursie, która dokonała wpłaty i której 

uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora. 

4. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący prawa i obowiązki związane z 

organizacją Kursu. 

 

§ 2 

Konstrukcja Kursu 

1. Kurs podzielony jest na dwie części: 

a) etap I obejmujący obsługę żurawi przewoźnych i przenośnych Ż II, w skład 

którego wchodzi 30 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć 

praktycznych; 

b) etap II obejmujący obsługę wielooperacyjnych maszyn leśnych typu 

Harwester, w skład którego wchodzi 47 godzin zajęć teoretycznych i 60 

godzin zajęć praktycznych. 

2. Etap I zakończony jest egzaminem wewnętrznym. W przypadku jego niezaliczenia 

Uczestnik nie zostanie dopuszczony do etapu II Kursu. Dodatkowym warunkiem 

niezbędnym do zaliczenia obu etapów jest obecność na zajęciach teoretycznych  

i praktycznych. 

3. Po zaliczeniu obu etapów Kursu Uczestnik otrzyma pisemne zaświadczenie  

o ukończeniu Kursu. 

 

§ 3 

Organizacja kursu 
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1. Kurs odbywa się w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora, 

opublikowanych na stronie internetowej www.zsl.org.pl oraz przekazanych do 

wiadomości Uczestnikom kursu.  

2. Program i terminarz zajęć każdego Kursu publikowany jest na stronie internetowej 

www.zsl.org.pl.  

3. Organizator zastrzega możliwość zmiany harmonogramu zajęć. W przypadku 

zmian w planie już trwającego kursu. Wszystkie zmiany będą zamieszczane przez 

Organizatora na jego stronie internetowej na co najmniej 3 dni robocze przed 

kolejnymi zajęciami.  

4. Warunkiem koniecznym odbycia się Kursu jest potwierdzenie przez Organizatora 

udziału w kursie  minimalnej liczby 8 uczestników. W przypadku niewystarczającej 

liczby osób Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu lub 

wyznaczenia innego terminu rozpoczęcia się pierwszych zajęć.  

5. O przydziale wolnych miejsc na Kursie decyduje kolejność zgłoszeń.  

6. Organizator zapewnia pełne wyposażenie i materiały niezbędne do 

przeprowadzenia zajęć. 

7. Kurs prowadzony jest przez upoważnione przez Organizatora osoby.  

8. Uczestnicy w trakcie odbywania Kursu są zobowiązani do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Z zasadami BHP zapoznaje Uczestników Kursu 

prowadzący zajęcia.  

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem udziału w Kursie jest indywidualne zgłoszenie, akceptacja przez 

Uczestnika Regulaminu i wniesienie opłaty za Kurs w terminie ustalonym przez 

Organizatora kursu, wskazanym w informacji o Kursie. Oświadczenie o akceptacji 

Regulaminu znajduje się w formularzu zgłoszeniowym. 

2. W Kursie może brać udział jedynie osoba do niego zgłoszona, której uczestnictwo 

zostało potwierdzone przez Organizatora. Nie jest możliwe odstąpienie udziału w 

zajęciach osobom trzecim, których uczestnictwo nie zostało uprzednio potwierdzone.  

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz stosowania się do zaleceń prowadzących zajęcia w zakresie 

dotyczącym bezpieczeństwa i porządku zajęć odbywających się w ramach Kursu.  

 

§ 5 

Zgłoszenia udziału, rezygnacje i opłaty 



1. Zgłoszenia udziału w Kursie dokonywane mogą być jedynie przez przesłanie 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą na adres Zespół Szkół Leśnych w 

Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida lub pocztą elektroniczną w 

formie skanu na adres:  zsdilsz@wp.pl. Zgłoszenie stanowi ofertę Uczestnika w 

zakresie zawarcia z Organizatorem umowy o uczestnictwo w Kursie. 

2. Każde zgłoszenie zostaje potwierdzone przez Organizatora wiadomością 

zawierającą informację o dostępności miejsc, przekazaną w tej samej formie co 

formularz Uczestnika. Dopiero po otrzymaniu informacji o dostępnych miejscach 

Uczestnik powinien dokonać opłaty za Kurs. Informacja zwrotna ze strony 

Organizatora o potwierdzeniu dostępności miejsca będzie w swych skutkach 

równoznaczna z przyjęciem oferty Uczestnika na uczestnictwo w Kursie, 

datowanym na dzień wysłania Uczestnikowi wiadomości pocztą elektroniczną lub 

dzień odbioru przez Uczestnika informacji nadanej pocztą tradycyjną. 

3. Uczestnik wnosi opłatę w pełnej wysokości, najpóźniej na 14 dni przed 

rozpoczęciem kursu. Brak wniesienia opłaty w wymaganym terminie będzie 

skutkować skreśleniem z listy Uczestników i rozwiązaniem umowy. 

4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kursu z prawem do zwrotu 100% wniesionej 

opłaty najpóźniej na 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja z kursu 

może być dokonana przez Uczestnika w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na 

adres zsdilsz@wp.pl. Zwrot wniesionej opłaty dokonywany jest wyłącznie na 

wniosek Uczestnik złożony do Organizatora w formie pisemnej (bez możliwości 

wniesienia za pomocą poczty elektronicznej) z podaniem informacji dotyczącej 

numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot. W przypadku 

rezygnacji po wskazanym terminie 7 dni roboczych, ale przed rozpoczęciem Kursu, 

Organizator zwraca Uczestnikowi 50% wniesionej opłaty. W przypadku rezygnacji z 

udziału w Kursie podczas jego trwania lub nieukończenia Kursu z powodu braku 

wymaganej obecności na zajęciach, Uczestnik traci prawo do zwrotu opłaty. 

5. Wysokość opłaty za Kurs wynosi 10 500,00 zł brutto. 

6. W przypadku nie dopuszczenia Uczestnika do etapu II z powodu niezaliczenia 

egzaminu wewnętrznego Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu kwoty 2.500,00 zł. 

Pisemny wniosek o zwrot należy złożyć zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 4. 

7. Stosownie do treści § 3 ust. 4 Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do 

odwołania Kursu lub zmiany terminu rozpoczęcia Kursu w przypadku zbyt małej 

liczby chętnych. W takiej sytuacji indywidualnie ustala z Uczestnikami ich udział w 

Kursie oraz wzajemne rozliczenia. 
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8. Opłaty powinny być wnoszone przelewem na rachunek bankowy Organizatora: 

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida  08 9364 

0000 2001 0000 0837 0002    

9. W przypadku dostępnych miejsc na Kursie w dniu jego rozpoczęcia, Organizator 

dopuszcza możliwość wnoszenia opłaty za Kurs osobiście w kasie Zespołu Szkół 

Leśnych przed rozpoczęciem się pierwszych zajęć przez osoby, których uczestnictwo 

nie zostało wcześniej potwierdzone. W przypadku dostępnych miejsc lub zwolnienia 

miejsca przed dniem rozpoczęcia Organizator może dopuścić do Kursu osoby 

wcześniej nie zgłoszone lub nie potwierdzone. W takiej sytuacji ust. 3 nie stosuje się, 

a Uczestnik powinien uiścić opłatę za kurs niezwłocznie, najpóźniej do dnia jego 

rozpoczęcia. 

10. Organizator potwierdza telefonicznie lub pocztą elektroniczną ostateczne 

uczestnictwo w Kursie każdego Uczestnika.  

 

§ 6 

Prawa i obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik, w ramach Kursu, ma prawo do korzystania z pełnego wsparcia 

prowadzących zajęcia.  

2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie na mieniu 

Organizatora Kursu.  

4. Uczestników obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni poza budynek, 

w którym prowadzony jest Kurs.  

5. Korzystanie z maszyn i urządzeń podczas prowadzonych zajęć może odbywać się 

wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i pod kontrolą prowadzącego.  

6. Uczestnik ma obowiązek stosowania się do poleceń prowadzących zajęcia. 

Niestosowanie się do poleceń, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 

Uczestnika lub innych kursantów, może skutkować usunięciem z zajęć przez 

prowadzącego zajęcia. Usunięcie z zajęć powoduje niezaliczenie danego etapu oraz 

całego Kursu. 

6. Wszelkie uszkodzenia oraz zdarzenia losowe należy niezwłocznie zgłosić 

prowadzącemu zajęcia.  

7. Uczestnik ma obowiązek regularnego i punktualnego uczestnictwa we wszystkich 

zajęciach potwierdzonych harmonogramem kursu i każdorazowego osobistego 

podpisywania list obecności. Organizator dopuszcza 50% nieobecności na zajęciach 

teoretycznych II etapu Kursu. Natomiast na pozostałych zajęciach wymagane jest 

100% obecność. Nieobecność powyżej wartości dopuszczalnej skutkuje 

niezaliczeniem danego etapu oraz całego Kursu. 



8. Uczestnik ma obowiązek przedłożenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kursu: 

 oryginału zaświadczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza 

o braku przeciwwskazań do odbycia kursu operator wielooperacyjnych 

maszyn leśnych typu Harwester, 

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły (do wglądu), 

 prawa jazdy przynajmniej kategorii B (do wglądu), 

 dowodu osobistego (do wglądu), 

 potwierdzenia wniesienia opłaty za kurs. 

Kompletność dokumentacji będzie weryfikowana w dniu rozpoczęcia Kursu, przed 

rozpoczęciem zajęć merytorycznych. Nieprzedłożenie powyższych dokumentów do 

dnia rozpoczęcia Kursu skutkuje niedopuszczeniem do zajęć i niezaliczeniem Kursu.  

 

§ 7  

Własność intelektualna 

Materiały udostępniane w trakcie Kursów mogą stanowić utwory w rozumieniu 

prawa autorskiego i tym samym podlegać ochronie prawnej. Organizator nie 

zezwala na ich nieautoryzowane wykorzystanie, ze szczególnym uwzględnieniem 

wykorzystania dla potrzeb działalności gospodarczej Uczestnika kursu. Organizator 

informuje, że wszelkie przypadki naruszenia prawa autorskiego oraz wszelkie 

działania sprzeczne z dobrymi obyczajami, stanowiące przejaw czynu nieuczciwej 

konkurencji, będą kierowane przez Organizatora na drogę prawną.  

 

§ 8  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. 

2. Informacja o prawach przysługujących Uczestnikom Kursu w związku z ochroną 

danych osobowych oraz o administrowaniu i przetwarzaniu ich danych znajduje się 

w formularzu zgłoszeniowym.  

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z organizacją i przebiegiem Kursu 

rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


