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(wersja z dn. 20 września 2019 r.)
[Organizacja Centralnego Kursu Spikerskiego PZPN]
1. Organizatorem Centralnego Kursu Spikerskiego PZPN (dalej: Kurs) jest Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Kurs odbywa się w Warszawie w terminie 20-22 listopada 2019 r.
3. Kurs odbywa się zgodnie z programem Kursu przesłanym Uczestnikom najpóźniej na 5 (pięć) dni przed
rozpoczęciem Kursu.
4. Organizator Kursu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie Kursu. W takich przypadkach Uczestnikom Kursu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia finansowe.
[Zgłoszenia do udziału w Kursie]
5. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest:
1) dokonanie poprawnego zgłoszenia udziału;
2) uiszczenie opłaty za udział (nie dotyczy Uczestnika delegowanego przez Klub, który uzyskał awans
do 2. Ligi w sezonie 2018/19 – jeden Uczestnik delegowany przez każdy taki Klub może wziąć
udział w Kursie bezpłatnie).
6. Zgłoszenia udziału w Kursie należy dokonać w terminie do dnia 14 października 2019 r. drogą mailową
na adres bezpieczenstwo@pzpn.pl.
7. Minimalna liczba Uczestników Kursu wynosi 10 osób.
8. Maksymalna liczba Uczestników Kursu wynosi 30 osób. O przydziale miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
[Opłata za udział w Kursie]
9. Opłata za udział jednego uczestnika w Kursie wynosi 2 800 zł brutto W przypadku dokonania zgłoszenia i wpłaty do 30 września 2019 roku przysługuje rabat w wysokości 400 zł brutto.
10. Opłatę należy wnieść wraz z dokonaniem zgłoszenia włącznie (przesyłając potwierdzenie wpłaty) na
rachunek bankowy Organizatora nr:
Bank Pekao S.A. / 52 1240 6292 1111 0010 5977 5976
Tytuł przelewu: Centralny Kurs Spikerski PZPN 2019 - imię i nazwisko uczestnika.
11. Faktury VAT za udział w Kursie będą wystawiane tylko na wniosek podmiotu opłacającego uczestnictwo w Kursie przesłany w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty uiszczenia opłaty, drogą mailową na adres
bezpieczenstwo@pzpn.pl wraz z podaniem danych do faktury.
12. Opłata za udział w Kursie obejmuje:
1) udział w prelekcjach oraz warsztatach w ramach modułów I-VI prowadzonych przez osoby posiadające niezbędną wiedzę i kwalifikacje; wszelkie prelekcje ewentualnie odbywające się w ramach
tzw. spotkań specjalnych (zgodnie z programem Kursu) są bezpłatne i odbędą się tylko w przypadku dostępnego czasu i osoby prowadzącej;
2) udział w warsztatach mikrofonowych na stadionie piłkarskim;
3) materiały dydaktyczne (papierowe i multimedialne);
4) Certyfikat Spikera PZPN uprawniający do prowadzenia meczów piłkarskich we wszystkich klasach
rozgrywkowych w Polsce – z zastrzeżeniem ust. 15;
5) pełne wyżywienie z wyjątkiem śniadań.
13. Opłata za udział w kursie nie obejmuje innych świadczeń niż wymienione w ust. 12, w szczególności:
1) zakwaterowania;
2) dojazdu do miejsca Kursu;
3) usług dodatkowych.
[Udział w Kursie]
14. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach.
15. Warunkiem otrzymania Certyfikatu Spikera PZPN / Certyfikatu ukończenia Kursu jest:
1) udział we wszystkich zajęciach;
2) przystąpienie do wszystkich testów i uzyskanie co najmniej 70% punktów z każdego testu.
16. Jakiekolwiek odstępstwa od zasad określonych w ust. 15 możliwe są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Kierownika Kursu.
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[Odwołanie Kursu, rezygnacja z udziału w Kursie, zwrot opłaty]
17. Organizator może odwołać Kurs, jeżeli w terminie wnoszenia opłat udział w Kursie nie został potwierdzony przez minimalną liczbę Uczestników.
18. Organizator może odwołać Kurs bez podania przyczyny najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni
przed dniem rozpoczęcia Kursu.
19. Organizator niezwłocznie informuje Uczestników o odwołaniu Kursu. Uczestnikom, którzy potwierdzili
udział Organizator zwróci całość wniesionej opłaty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawiadomienia
o odwołaniu Kursu.
20. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 30 (trzydziestu) dni przed dniem rozpoczęcia
Kursu (liczy się data otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji) Organizator zwróci
Uczestnikowi całość wniesionej opłaty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania oświadczenia
o rezygnacji. W przypadku późniejszej rezygnacji z udziału w Kursie zwrot opłaty nie przysługuje. Jeżeli
jednak późniejsza rezygnacja była skutkiem okoliczności o charakterze nadzwyczajnym (np. hospitalizacja Uczestnika lub członka najbliższej rodziny, klęska żywiołowa itp.) Uczestnik może, co do zasady,
wziąć udział w kolejnej edycji danego Kursu, bez konieczności ponownego uiszczania opłaty za udział.
Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Kierownika Kursu.
[Inne postanowienia]
21. Poprzez potwierdzenie udziału w Kursie Uczestnik:
1) oświadcza, że bierze udział w Kursie z własnej woli i na własną odpowiedzialność;
2) wyraża zgodę na utrwalanie i wykorzystanie swojego wizerunku przez Polski Związek Piłki Nożnej.
Wyrażenie zgody jest równoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane w związku
z realizacją Kursu mogą zostać wykorzystane bezterminowo i nieograniczenie terytorialnie na potrzeby promocji działalności Polskiego Związku Piłki Nożnej;
3) akceptuje niniejszy Regulamin oraz załączony do niego program ramowy Kursu.
22. Treści przekazywane w trakcie Kursu oraz materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie
przepisów o ochronie własności intelektualnej.
23. Organizator Kursu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników
lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy
lub umiejętności zdobytych w trakcie Kursu, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
24. Organizator Kursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników Kursu
w trakcie Kursu.
25. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi Kursu.
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dr Marcin SABAT

Kierownik Kursu
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