
Regulamin organizacyjny 
Kursu leczenia żywieniowego dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych
Organizator szkolenia: Nutrikon sp z o.o. z siedzibą w Walidrogach ul.Dąbrowicka 10
                                        KCZ sp z o.o. z sidzibą w Krapkowicach ul.Osiedle XXX 21

Postanowienia ogólne:

1. Podstawą prowadzenia kursu jest program sporządzony przez organizatora kształcenia.
2. Kształcenie odbywać się będzie w trybie dwudniowym:  na terenie KCZ w Krapkowicach

3. Program szkolenia obejmuje łącznie 10,5 godzin ( 5,5 godzin wykładów i 5 godzin zajęć praktycznych)
4. Za ustalenie szczegółowych warunków i przebiegu odbywania szkolenia w sposób zapewniający realizację 

programu warsztatów odpowiedzialny jest kierownik kursu.
5. Organizator powołuje prowadzących zajęcia wykładowców zgodnie z załącznikiem.

6. Organizator przekazuje wykładowcom szczegółowy plan zajęć.
7. Organizator dopuszcza organizację stoisk reklamowych firm sponsorujących i ich prezentacji
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Zasady i sposób naboru osób :
1. Kurs przeznaczony jest dla lekarzy i pielęgniarek

2. W celu uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: www.nutrikon.pl i wnieść opłatę 500pln

Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 
1. W dniu rozpoczęcia szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

– harmonogram zajęć
2. Obowiązki słuchacza:

– zapoznanie się z regulaminem przebiegu szkolenia, 
– aktywne uczestniczenie w kursie, .

Zakres obowiązków wykładowców prowadzących wykłady
1. Zapoznanie osób odbywających szkolenie z programem, 

2. Korzystanie podczas prowadzenia zajęć ze środków dydaktycznych.
3. Stosowanie nowoczesnych aktywizujących metod nauczania.

4. Punktualne rozpoczynanie wykładu.
5. Wykładowcy i inne osoby prowadzące nauczanie teoretyczne i praktyczne współpracują z kierownikiem kursu 

oraz organizatorem kształcenia w zakresie prawidłowej realizacji programu kursu.

Zakres obowiązków kierownika warsztatów:
1. Ustalenie szczegółowego planu szkolenia i stosowanie nadzoru nad realizacją tego planu.

2. Nadzorowanie nad prawidłową realizacją warsztatów.


