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REGULAMIN 
 

KURSU NA PODSTAWOWE UPRAWNIENIA ŁOWIECKIE REALIZOWANEGO ZA POMOCĄ 

URZĄDZEŃ DO KOMUNIKOWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (on-line). 

 

1. Uczestnicy kursu przed złożeniem wniosku zapoznają się z niniejszym regulaminem 

i składają oświadczenie, że się z nim zapoznali i go akceptują. Wzór oświadczenia 

załączono do niniejszego regulaminu. 

 

2. Wnioski o przyjęcie na kurs oraz oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu 

regulaminu składane są w ZO PZŁ w Gdańsku na piśmie pocztą tradycyjną lub jako skany 

podpisanych dokumentów pocztą elektroniczną na adres: zo.gdansk@pzlow.pl. 

 

3. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest złożenie oświadczenia, o którym mowa 

wyżej i dokonanie wpłaty w terminie wskazanym przez ZO PZŁ w Gdańsku na konto 

zarządu okręgowego nr: Santander Bank Polska 85 1090 1098 0000 0000 0901 5553.  

 

4. Uczestnicy kursu wykorzystują do zajęć urządzenia własne lub urządzenia, którymi 

dysponują we własnym zakresie. Urządzenia takie powinny być odpowiednio wcześniej 

przygotowane, skonfigurowane i sprawne technicznie. 

 

5. Organizatorzy kursu, 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 on-line oraz sprawność tych urządzeń odpowiadają bezpośrednio ich 

użytkownicy (uczestnicy kursu). 

 

7. Brak dostępu do internatu czy też awaria urządzenia do komunikowania się na odległość 

nie mogą być usprawiedliwieniem nieobecności na zajęciach. Brak odpowiednio 

działających urządzeń umożliwiających korzystanie z zajęć on-line, brak sygnału 

internetowego itp. będą traktowane jako nieobecność na zajęciach. 
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8. Warunkiem zaliczenia kursu i dopuszczenia do egzaminu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami jest m.in. uczestnictwo w 60% zajęć, w tym w 90% zajęć na temat zasad 

i warunków wykonywania polowania, budowy broni i zasad bezpiecznego i skutecznego 

posługiwania się bronią. Frekwencja będzie ustalana w oparciu o generowane w systemie 

listy obecności słuchaczy. 
 

9. Za godzinę zajęć podczas kursu, uważa się tzw. „godzinę lekcyjną” tj. 45 minut.  
 

10. Do przeprowadzenia kursu zostanie wykorzystana platforma Clickmeeting.  

 

11. Na urządzeniach wykorzystywanych do uczestnictwa w kursie, platforma Clickmeeting nie 

wymaga pobrania żadnej aplikacji lub programu, aby z niej korzystać. Wystarczy posiadać 

sprawną przeglądarkę internetową (np. Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge). 
 

12. Instrukcja dołączania do platformy Clickmeeting: 

https://www.youtube.com/watch?v=BCq6KzIVhdo 

 

13. Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione podczas kursu są 

objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. Kopiowanie, przetwarzanie, 

rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest 

zabronione. 

 

14. Niniejszy regulamin został wprowadzony jako obowiązujący tylko dla zajęć 

organizowanych w trybie zdalnym w okręgu gdańskim PZŁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć w razie pogorszenia się sytuacji 
epidemiologicznej w województwie pomorskim. 
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Wzór zgłoszenia/oświadczenia 
 

               
 
      ……………….………………lutego 2022 r. 

                          (miejscowość, data)* 

 
………………………………………………………….                             

   (Imię i nazwisko)* 

 
 

………………………………………………………… 
                  (Adres e-mail)* 

 
 
……………………………………………………….. 

  (Numer telefonu)* 

 
 
……………………………………………………….                                     ……………………………………………………. 
             (adres do korespondencji)*                                                                 (macierzysty Zarząd Okręgowy PZŁ)*  

 
 

ZGŁOSZENIE / OŚWIADCZENIE 
 
 
Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że: 
 
1. Wyrażam chęć udziału w kursie organizowanym przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku 

na podstawowe uprawnienia łowieckie, który odbędzie się w formie zdalnej. 

 

2. Zapoznałam (em) się i akceptuję regulamin kursu na podstawowe uprawnienia łowieckie 

realizowany przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku za pomocą urządzeń do 

komunikowania się na odległość, który zamieszczono na stronie internetowej 
www.gdansk.pzlow.pl 

 
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Polski Związek Łowiecki w związku z przygotowaniem i realizacją 

niniejszego kursu. 

 

       …………………………………………………… 
                                   (data i podpis)* 

* Wypełnić czytelnie 

 


