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Všeobecné podmienky Kurzu opatrovania
Podmienky výučby
Stredná zdravotnícka škola (ďalej „SZŠ“) garantuje kvalitu výučby (vzdelávací program, lektori, organizačné a materiálno-technické zabezpečenie).
	SZŠ má právo na zmenu lektora počas trvania kurzu.
	Maximálny počet účastníkov jedného kurzu je 15.
	SZŠ má právo neotvoriť kurz v prípade, že sa neprihlási dostatočný počet záujemcov alebo z vlastných prevádzkových dôvodov.
	SZŠ neposkytuje a nezabezpečuje ošatenie, ochranné ani pracovné pomôcky potrebné pre výkon práce.
Účastník bude pripustený k záverečnej skúške po absolvovaní predpísaného počtu hodín teoretickej výučby, praktických cvičení a odbornej praxe.
	SZŠ vydá absolventovi  kurzu osvedčenie o získanom vzdelaní.
SZŠ eviduje vydané osvedčenia a na požiadanie vystaví duplikát.
Registrácia do kurzu
	Účastník je registrovaný do kurzu na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky doručenej SZŠ v Poprade (poštou/osobne) a po uhradení poplatku za kurz (bankovým prevodom/osobne).
Cena kurzu a platobné podmienky
	Poplatok za kurz je uvedený v aktuálnom ponukovom cenníku (na www.szspp.sk a oznamovacej tabuli SZŠ).
	Úhrada poplatku za kurz je možná bankovým  prevodom ( na účet v Prima banke Slovensko a.s., číslo účtu: 8827059170/5600, variabilný symbol: rodné číslo uchádzača) alebo osobne v pokladni SZŠ.
	Poplatok za kurz musí byť uhradený pred začiatkom kurzu.
Vrátenie poplatku za kurz:
	100% poplatku v prípade zrušenia kurzu SZŠ alebo odstúpením poslucháča pred začatím  kurzu.
80% poplatku pri odstúpení poslucháča v prvom týždni výučby.
Poplatok sa nevracia po odstúpení poslucháča po prvom týždni výučby.
Povinnosti účastníka
Poslucháč je povinný dodržiavať režim výučby tak, aby nespôsoboval svojim konaním rušenie vzdelávacieho procesu.
Poslucháč je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok zariadení, v ktorých prebieha výučba a odborná prax.
Poslucháč je povinný rešpektovať spôsob plnenia úloh zadaných  lektormi a personálom zariadenia v ktorom prebieha prax.
	Poslucháč zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí organizátorovi ako aj jeho zmluvnému partnerovi v súvislosti s účasťou na kurze. V prípade spôsobenia škody je organizátor oprávnený uplatňovať voči účastníkovi kurzu náhradu.
Záverečné ustanovenia
V priestoroch SZŠ je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje.
SZŠ nezodpovedá za škody na majetku alebo zdraví účastníka kurzu, ktoré vznikli počas kurzu.
	Ja, účastník kurzu, súhlasím, aby poskytnuté údaje boli spracované v informačnom systéme SZŠ za účelom evidencie pre vydanie osvedčenia a na štatistické účely.
	Ja, účastník kurzu, súhlasím, aby fotografické a filmové zábery zhotovené s mojim vedomím počas kurzu v priestoroch učební boli použité na marketingové účely SZŠ (zverejnené na webovej stránke SZŠ, v brožúrach, školskom časopise a pod.)
Ja, účastník kurzu, vyhlasujem, že Všeobecné podmienky kurzu opatrovania som si prečítal, ich obsahu porozumel a svojim podpisom potvrdzujem, že s nimi súhlasím.
V Poprade, dňa .............................									
.....................................................
												podpis účastníka

