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Olsztynek, ul. Kościuszki 6H

REGULAMIN KURSÓW
Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Pasik
Obowiązuje od 1 sierpnia 2016
§1
Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Pasik z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 2/8, 14-100 Ostróda prowadzi
szkolenia kandydatów na kierowców prawa jazdy kat: A, A1, A2, B, C, D, B+E, C+E, T na podstawie
zaświadczenia nr 00052815 wydanego przez Starostę Ostródzkiego.
§2
Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie na
podstawie wymagań określonych w Ustawie o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. z późn. zm.
(Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151)
§3
Osoba zapisująca się na kurs prawa jazdy zobowiązana jest:
- dostarczyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
- zapoznać się z obowiązującym regulaminem
- wypełnić deklarację uczestnictwa w kursie (wzór znajduje się w biurze firmy)
- okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
- okazać prawo jazdy (jeżeli posiada)
- wnieść opłatę wpisową (min. kwota 200 zł.) zaliczaną na poczet płatności za kursu
§4
Do uzyskania PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) niezbędne jest złożenie następujących dokumentów we
właściwym miejscowo urzędzie:
- zaświadczenia lekarskiego od lekarza uprawnionego do badania kandydatów na kierowców o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem określonej kategorii
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem określonej kategorii, dotyczy
kategorii praw jazdy: C, C+E, D,
- kserokopii posiadanego prawa jazdy, dotyczy kategorii praw jazdy: C, C+E, D
- wypełnionego wniosku o wydanie prawa jazdy
- zdjęcia
- zgody rodziców na udział w szkoleniu (w przypadku osób niepełnoletnich) – wzór do pobrania w biurze OSK
§5
Kwota opłaty za kurs prawa jazdy może być uiszczona w całości, lub w częściach, jednak nie później niż do
dnia zakończenia szkolenia. Połowa kwoty za kurs powinna być uregulowana adekwatnie do połowy
wyjeżdżonych godzin. W przypadku nie uregulowania wymaganej wpłaty planowanie kolejnych godzin zajęć
praktycznych będzie wstrzymane. Niedokonanie wymaganych wpłat upoważnia Ośrodek Szkolenia Kierowców
do wysłania wezwania do zapłaty. W przypadku, gdy nadal żądana kwota nie zostanie zapłacona Ośrodek
Szkolenia Kierowców dochodzić będzie swoich roszczeń na drodze sądowej.
§6
Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Pasik przewiduje zniżki i promocje:
1) We dwoje taniej: gdy dwie osoby zapisują się na kurs razem, każdy z nich otrzymuje 50 zł rabatu,
2) W pakiecie taniej: kursant odbywający szkolenie w zakresie dwóch kategorii otrzymuje 100 zł rabatu na drugi
kurs
3) Z kartą ICE: uczniowie, którzy otrzymali w swojej szkole kartę ICE od OSK Jerzy Pasik, mogą otrzymać dwie
dodatkowe godziny jazdy lub 50 zł zniżki na szkolenie prawa jazdy kat. B.
Możliwe są również promocje nie wymienione powyżej, o których informacje zamieszczane są na stronie
internetowej OSK- www.prawojazdy.net. Promocje nie łączą się.
§7
Po odbyciu obowiązkowych zajęć teoretycznych (min. 80% obecności) uczestnik kursu rozpoczyna drugą część
kursu, czyli praktyczną naukę jazdy. Przed rozpoczęciem jazd osoba powinna zdać test dopuszczający do
www.prawojazdy.net

części praktycznej na zasadach egzaminu państwowego.
§8
Zajęcia praktyczne odbywają się pod kierunkiem instruktora praktycznej nauki jazdy. Instruktor jest osobą
decydującą o formach i metodach dopuszczonych w programie szkolenia praktycznego, o którym mowa w
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z
4 marca 2016 r. Poz. 280). Aby umówić się na praktyczne lekcje jazdy należy:
- skontaktować się z biurem: osobiście w godzinach jego otwarcia, telefonicznie lub przez komunikator gadugadu. Biuro ustala jazdy w kolejności napływania zgłoszeń lub pracownicy biura ustalają harmonogram jazd dla
kursantów na każdy kolejny tydzień uwzględniając ich dyspozycyjność i informują kursantów o ustalonych
terminach.
§9
Po odbyciu wszystkich obowiązkowych godzin zajęć praktycznych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy,
kursant zdaje egzamin wewnętrzny na zasadach egzaminu państwowego (teoretyczny i praktyczny). Zaliczenie
skutkuje dopuszczeniem do egzaminu państwowego. Egzamin wewnętrzny przeprowadzany jest przez
instruktora lub osobę upoważnioną przez Kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców w ustalonych wcześniej
terminach.
§10
Jeżeli kursant nie przyjdzie na umówioną jazdę, która ma się odbyć danego dnia oraz nie zostanie odwołana
najpóźniej dzień wcześniej – musi uiścić karę w wysokości: 40 zł - kat A, B, B+E, 80 zł- C, C+E, D, lub jazda
przepada w przypadku jazd dodatkowych.
§11
Każda godzina zrealizowanych zajęć teoretycznych i praktycznych musi zostać wpisana do karty
przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem instruktora i osoby szkolonej.

§12
Uczestnik kursu może przerwać kurs podstawowy lub szkolenie uzupełniające w dowolnym momencie, pod
warunkiem uregulowania należności wynikającej ze zrealizowanych godzin szkolenia wraz z opłatą
administracyjną w wysokości 100 zł. Nie jest możliwy zwrot należności wpłaconych na poczet kursu, pomimo
złożonej rezygnacji.
§13
Uczestnik kursu składając swój podpis na deklaracji uczestnictwa, wyraża zgodę na warunki kursu, zgadza się
na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji kursu zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych. na podstawie art.. 23 ust. 1 pkt.1, oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997 r. Jednocześnie zobowiązuje się przestrzegać wszystkich postanowień regulaminu.
§14
Wszelkie sprawy sporne wynikające z uczestnictwa w kursie prawa jazdy będą rozpatrywane przez właściwy
organ sądowniczy.
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