REGULAMIN

I.

Postanowienie ogólne.

1.

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami określone ustawą z dnia 19.01.2012r. –Prawo ruchu
drogowym( Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) zwane dalej Kursem jest organizowane i prowadzone przez:

Szkoła Jazdy WEGA

2.
II.

III.

IV.

Przed skorzystaniem z Kursu należy przeczytać niniejszy regulamin.

Główne postanowienia dotyczące umowy
1.

Poprzez zapoznanie się z regulaminem i zapisaniem się na kurs w Szkoła Jazdy WEGA dochodzi do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych.

2.

Umowa obowiązuje do dnia przygotowania przez OSK dokumentów uprawniających do stawienia się na egzaminie państwowym.

3.

Rozwiązanie umowy przed terminem może nastąpić, jeżeli:

a.

Jedna ze Stron narusza postanowienia umowy i nie usuwa naruszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego upomnienia.

b.

Następują wydarzenia krajowe i międzynarodowe (m.in. decyzje władz, zdarzenia losowe), które uniemożliwiają realizację umowy

Obowiązki OSK.
1.

Wykonywanie z należytą starannością obowiązków wynikających z zawartej umowy i obowiązujących przepisów prawa.

2.

Przeprowadzenie kursu zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

3.

Zapewnienie warunków lokalowych i technicznych oraz prowadzenie Kursu przy pomocy fachowej kadry wykładowców, niezbędnych do
przeprowadzenia wymaganych prawem i umową zajęć teoretycznych.

4.

Zapewnienie sprzętu, odpowiedniego terenu oraz posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie instruktorów, niezbędnych do przeprowadzenia
wymaganych prawem i umową zajęć praktycznych.

5.

Przygotowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia przez Kursanta do egzaminu przeprowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego.

Obowiązki Kursanta
1.

Wykonywanie z należytą starannością obowiązków wynikających z zawartej umowy i obowiązujących przepisów prawa.

2.

Uczestnictwo zgodnie z rozkładem w zajęciach teoretycznych.

3.

Usprawiedliwienie ewentualnych nieobecności, zgodnie z zasadami obowiązującymi w OSK.

4.

Powiadomienie telefonicznie do godz. 15 na jeden dzień roboczy wcześniej o rezygnacji z zaplanowanych zajęć praktycznych. W przypadku
niedotrzymania powyższego obowiązku, taka godzina przepada a w przypadku kursu podstawowego Kursant jest zobowiązany do uiszczenia, za
każdą opuszczoną i niezgłoszoną godzinę zajęć praktycznych, 100% opłaty określonej w punkcie V ust. 3 należy pamiętać iż lekcji nie odwołujemy
przez sobotę i niedziele.

5.

O ilości godzin szkoleniowych niezbędnych do uzyskania zaświadczenia o ukończonym kursie decyduje instruktor, który potwierdza posiadanie przez
kursanta niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie danej kategorii prawa jazdy do złożenia egzaminu państwowego. Pozytywny wynik egzaminu
wewnętrznego stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

6.

Samodzielne pogłębianie wiedzy teoretycznej z zakresu objętego kursem oraz odrabianie zadanych zadań kontrolnych.

7.

Przystąpienie we wskazanym terminie do egzaminu wewnętrznego.

8.

V.

VI.

Gdy kursant znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol szkolenie nie odbędzie się –
opłata za nieobecności zgodnie z cennikiem.

Opłaty
1.

Opłata za Kurs wynosi zgodnie z cennikiem w zależności od wybranej kategorii. W cenę kursu wliczony jest pierwszy wewnętrzny egzamin teoretyczny
i praktyczny. Każdy kolejny egzamin wg cennika.

2.

Opłata za Kurs jest uiszczana jednorazowo na min. 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem szkolenia chyba że strony ustalą inaczej lub w ratach, przy czym
pierwsza rata jest płatna min w dniu ROZPOCZĘCIA KURSU, a ostania nie później niż w dniu wyjeżdżenia 16 godzin zajęć praktycznych.

3.

W przypadku rezygnacji kursanta ze szkolenia:
a.

Przed rozpoczęciem szkolenia -zwrotowi na rzecz kursanta podlega wniesiona przez niego opłata w całości.

b.

Po częściowym lub całkowitym wykorzystaniu zajęć teoretycznych – Kursantowi potrąca się 200 zł.

c.

Po wykorzystaniu zajęć teoretycznych oraz części zajęć praktycznych – Kursantowi potrąca się 200 zł oraz kwotę stanowiącą iloczyn odbytych
godzin z jazdy i ceny za każdą godzinę wg cennika.

4.

Opłata za szkolenie uzupełniające jest uiszczana jednorazowo na min 1 dzień ROBOCZY przed przystąpieniem do zajęć ZGODNIE Z CENNIKIEM.

5.

Wszystkie opłaty mogą być regulowane w biurze Szkoły Jazdy WEGA lub na wskazane konto bankowe.

Postanowienie końcowe.
1.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego.

2.

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z zawartej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby OSK.

3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w siedzibie Szkoły Jazdy WEGA.

Kierownik Szkoły Jazdy
Andrzej Świercz

