Zasady realizacji kursów
Realizacja usługi prowadzonej przez Grupę Igielski odbywać się będzie TYLKO w zgodzie z zasadami
określonymi poniżej.
I.

Realizacja zajęć teoretycznych w zakresie PJ

1. Zajęcia realizowane w formie e-learning lub w grupach liczących maksymalnie 5 osób, zgodnie z punktem IV.

II.

Planowanie zajęć praktycznych

1. Zajęcia planowane wyłącznie elektronicznie e-mail lub w wyjątkowych sytuacjach telefoniczne 573 444 465.
1) Kursant pobiera ze strony www.igielski.com.pl lub wnioskuje poprzez e-mail igielski@igielski.com.pl , arkusz
dyspozycji do wypełnienia.
2) Kursant wysyła wypełnioną dyspozycję z identyfikacją kursanta, tj. jego imię i nazwisko, do BOK pod adres
igielski@igielski.com.pl. Na dzień wysłania wiadomości zlicza i wskazuje ilość zrealizowanych godzin zajęć
PRAKTYCZNYCH (do sumy nie dolicza ilości godzin zajęć teoretycznych). W załączeniu wysyła wyraźne zdjęcie karty
przeprowadzonych zajęć. W tytule wiadomości wpisuje "Dyspozycja zajęć".
3) Pracownik BOK planuje zajęcia praktyczne według dyspozycji kursanta.
4) Harmonogram zajęć zostanie wysłany do klienta. Nadanie do klienta traktowane jest jako dostarczone i otrzymane
przez klienta.

2. W przypadku braku możliwości realizacji zajęć klient kontaktuje się z BOK pod numerem 573 444 465
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Realizacja zajęć praktycznych w zakresie PJ i KWP
Kursant na zajęcia przystępuje w maseczce,
Kursant każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć dezynfekuje ręce środkiem do dezynfekcji,
Podczas całości zajęć kursant przebywa w maseczce,
Po zrealizowaniu zajęć kabina pojazdu, w tym w szczególności urządzenia sterowania pojazdem będą
dezynfekowane,
Kursant na zajęcia przystępuje z kartą zajęć i własnym długopisem,
Większość zajęć realizowana będzie na placu manewrowym,
W przypadku stwierdzenia przez Instruktora objawów choroby u kursanta ma on prawo zbadać temperaturę
ciała, a w szczególnych sytuacjach odmówić realizacji usługi szkoleniowej,
Egzamin wewnętrzny teoretyczny planowany będzie indywidualnie tak aby na egzaminie w jednej sali
znajdowała się maksymalnie jedna osoba,
Egzamin wewnętrzny praktyczny. Realizowany analogicznie no zajęć szkoleniowych. Po zaliczeniu egzaminu
Instruktor zatrzymuje kartę zajęć. BOK uwalnia profil kursanta,

Realizacja zajęć teoretycznych w zakresie KWP, SO
Kursant na zajęcia przystępuje w maseczce,
Kursant każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć dezynfekuje ręce środkiem do dezynfekcji,
Podczas całości zajęć kursant przebywa w maseczce,
W sali wykładowej przebywać będzie maksymalnie 10 osób w odległości co najmniej 2,5 m. Sala wykładowa
będzie wietrzona w odstępie 1h. Po zrealizowaniu zajęć ławki, krzesła i urządzenia będą dezynfekowane,

Kursant przystępując do zajęć jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z zasadami realizacji i
zobowiązuje się do bezwzględnego ich przestrzegania oraz wyraża zgodę na zastosowane środki
zaradcze przez Pracowników Grupy Igielski,
W przypadku podejrzenia u uczestnika objawów choroby Instruktor ma prawo zbadać
temperaturę ciała, a w szczególnych sytuacjach prowadzący zajęcia ma prawo odmówić
prowadzenia zajęć z winy uczestnika,
W przypadku sprzeciwu kursanta do zastosowanych zasad, prowadzący zajęcia ma prawo
odmówić prowadzenia zajęć z winy uczestnika.

