
Regulamin Akademii GOPR.

Akademie GOPR jest jednostką organizacyjną Fundacji GOPR i działa na podstawie Uchwały
Zarządy Fundacji…………. , a terenem jej aktywności są góry RP.

Treści zawarte w regulaminie są zgodne z prawem i zarządzeniami związanymi ze
szkoleniem, treningiem, profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa w górach.

Cele i zadania Akademii GOPR.

!.  Program i działania Akademii GOPR skierowane są do szerokiego grona ludzi
zainteresowanych aktywnością w górach w jej szerokim pojęciu.

II. Realizacja celów i zadań odbywa się w systemie całorocznym przez organizację szkoleń,
treningów, kursów, prelekcji i seminariów oraz innych działań tematycznie związanych z
bezpieczeństwem w górach.

III. Powszechna edukacja społeczeństwa w zakresie ogólnie pojętej turystyki górskiej przez
współpracę ze wszystkimi organizacjami i instytucjami, społecznymi i rządowymi w Polsce i
poza jej granicami.

Organizacja  pracy Akademii GOPR.

I. Akademia GOPR- podległa administracyjnie Fundacji GOPR- działa w oparciu o
bazę  materialną i szkoleniową GOPR i Grup regionalnych.

II. Działaniami Akademii  realizacją jej celów , zadań ,kieruje zespół wytypowany i
zatwierdzony  przez Zarząd Fundacji i Radę Fundacji GOPR.

III. Powołany przez Zarząd i Radę Fundacji GOPR, zespół kierujący Akademią  GOPR
działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne- wewnętrzne i zewnętrzne
-zapotrzebowanie społeczne w  zakresie; opracowywania programów
szkoleniowych związanych z bezpieczeństwem w górach, przygotowania kadr
szkoleniowych, organizacji seminariów i konferencji, wydawnictw
promocyjno-profilaktycznych, współpracy ze wszystkimi instytucjami
zainteresowanymi aktywnością górską w szerokim jej pojęciu.

IV. Akademia GOPR  w realizacji celów i zadań działa w systemie komercyjnym i
społecznym na zlecenie organizacji i instytucji zewnętrznych, krajowych i
zagranicznych.

V. Akademia GOPR w ramach realizacji swoich zadań szkoleniowych współpracuje z
ośrodkami szkoleniowymi, szkołami, uczelniami wyższymi zainteresowanymi
bezpieczeństwem w górach i przestrzeni publicznej. Krajowymi i zagranicznymi.

Baza materialna i finansowa Akademii GOPR

I. Realizacja programów  Akademii GOPR  realizowana jest w oparciu o bazę
materialną GOPR oraz własną; stałą lub sezonową tworzoną w systemie
zapotrzebowań i możliwości finansowych Fundacji GOPR.

II. Akademia działa w systemie  finansowym Fundacji GOPR zgodnie z
obowiązującymi przepisami  dla Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.



III. Wszelkie decyzje, szkoleniowe, finansowe, sporne, inwestycyjne i inne wynikające
z realizacji zadań muszą być konsultowane i zatwierdzane przez Zarząd Fundacji
GOPR .

Inne.

I. Akademia GOPR jako jednostka organizacyjną Fundacji GOPR może wykazywać
swoją odrębność, wynikającą z potrzeb promocyjnych, marketingowych przez
poosiadanie własnego loga ,godła, ekwipunku i ubioru reprezentacyjnego,
zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji GOPR.

II. Nabór pracowników i współpracowników, wolontariuszy koniecznych do realizacji
działań programowych Akademii  może odbywać się na podstawie przepisów
obowiązujących w systemie edukacji PR.

III. Wszelka działalność Akademii GOPR   niezgodna z regulaminem Akademii  GOPR-
podlega koordynacji i kontroli Zarządu Fundacji GOPR.


