REGULAMIN
SZKOLENIA WETERYNARYJNEGO REALIZOWANEGO ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ
DO KOMUNIKOWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Uczestnicy szkolenia przed złożeniem wniosku zapoznają się z niniejszym regulaminem
i składają oświadczenie o jego akceptacji. Wzór oświadczenia załączono do niniejszego
regulaminu.
2. Zgłoszenie na szkolenie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu
regulaminu składane są do ZO PZŁ w Słupsku na piśmie pocztą tradycyjną lub jako skany
podpisanych dokumentów pocztą elektroniczną na adres: szkoleniaslupsk@pzlow.pl
3. Po złożeniu dokumentów należy dokonać opłaty za szkolenie w wysokości 100 zł na
numer rachunku bankowego Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku: 56 1240 3770 1111
0000 4068 2943 z dopiskiem: szkolenie weterynaryjne – imię i nazwisko. Warunkiem
wpisania się na listę uczestników jest przesłanie zgłoszenia, o którym mowa wyżej i
dokonanie wpłaty.
4. Uczestnicy szkolenia wykorzystują do zajęć urządzenia własne lub urządzenia, którymi
dysponują we własnym zakresie. Urządzenia takie muszą być odpowiednio wcześniej
przygotowane, skonfigurowane i sprawne technicznie.
5. Organizatorzy szkolenia, wykładowcy i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
łącza internetowe oraz urządzenia wykorzystywane przez uczestników kursu.
6. Za dostęp do sygnału internetowego urządzeń wykorzystywanych przez kursantów w
zajęciach online oraz za ich sprawność odpowiadają bezpośrednio użytkownicy
(uczestnicy szkolenia).
7. Brak dostępu do internetu czy też awaria urządzenia do komunikowani się na odległość
nie są usprawiedliwieniem nieobecności na zajęciach. Brak odpowiednio działającego
urządzeń umożliwiających korzystanie z zajęć online, brak sygnału internetowego itp.
będą traktowane jako nieobecność na zajęciach.
8. Obecność ustalana będzie w oparciu o generowane w systemie listy obecności
słuchaczy.

9. Na urządzeniach wykorzystywanych do uczestnictwa w szkoleniu koniecznym jest, aby
uczestnik postępował według dołączonej do regulaminu instrukcji.
 Jeśli uczestnik korzysta z urządzeń typu komputer, laptop tablet (takie
urządzenia są rekomendowane) – platforma Clickmeeting, która będzie
wykorzystywana do przeprowadzenia szkolenia nie wymaga pobrania żadnej
aplikacji lub programu, aby z niej korzystać. W tym wypadku wystarczy posiadać
sprawną przeglądarkę internetową np. Mozilla, Firefox, Google Chrome, Opera
itp. Instrukcja dołączenia do spotkania znajduje się na naszej stronie
internetowej, dokładniej w poście, który jest poświęcony informacji o szkoleniu
dla kandydatów do PZŁ w 2022 roku (film instruktażowy z kanału You Tube).

