Ogólne warunki świadczenia usług przez Szkołę Nauki Jazdy ELWOJ Elżbieta Chodakowska
dla kursów prawa jazdy kategorii B

1. Definicje
1.1. OSK – ELWOJ Elżbieta Chodakowska z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Wilczyńskiego 13/11.
1.2. Kursant – uczestnik Kursu dla Kandydatów na Kierowców lub osoba odbywająca szkolenie uzupełniające.
1.3. PKK – Profil Kandydata na Kierowcę
1.4. Egzamin wewnętrzny – egzamin przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończeniu
szkolenia podstawowego. Zaliczenie egzaminu wewnętrznego skutkuje aktualizacją PKK i możliwością
zapisania się na egzamin państwowy.
1.5. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy (świąt).
2. Postanowienia ogólne
2.1. Kurs prawa jazdy jest organizowany przez OSK zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w
szczególności zgodnie z Ustawą o Kierujących z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.2011.30.151 z dnia 10
lutego 2011 r.).
2.2. OSK w ramach kursu zapewnia przeprowadzenie szkolenia w zakresie wymaganym przepisami.
2.3. Kursant, jako uczestnik kursu organizowanego przez OSK, zobowiązuje się przestrzegać zasad
obowiązujących w czasie trwania kursu i wynikających z obowiązujących przepisów.
2.4. Wszelkie zmiany umowy lub odstępstwa od jej stosowania muszą być zawarte w formie pisemnej
i zaakceptowane przez obie strony.
3. Regulamin szkolenia – Kursu Prawa Jazdy
3.1. Aby rozpocząć szkolenie należy przedstawić Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) uzyskany w Wydziale
Komunikacji na podstawie złożonego wniosku.
3.2. Szkolenie w zakresie podstawowego kursu prawa jazdy kat. B podzielone zostaje na dwie części:
 teoretyczną – 30h,
 praktyczną – 30h.
Warunkiem rozpoczęcia szkolenia w zakresie części praktycznej jest odbycie w całości części
teoretycznej.
3.3. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Sali wykładowej, zlokalizowanej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie przy Al. Piłsudskiego 56 sala 112.
3.4. Szkolenie praktyczne osób, które posiadają zdany egzamin państwowy z teorii składa się z dwóch części:
 pierwszej pomocy przedmedycznej – 4h,
 praktyczną – 30h.
3.5. OSK korzysta tylko ze sprawnego technicznie sprzętu. Pojazdy są ubezpieczone co najmniej w zakresie
obowiązkowego ubezpieczenia OC i NNW.
3.6. OSK zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kursanta odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku
uszkodzenia pojazdu z winy Kursanta lub innego świadomego działania, którego skutkiem jest
uszkodzenie pojazdu szkoleniowego lub egzaminacyjnego, będącego własnością OSK.
3.7. Terminy szkolenia praktycznego ustala się po zakończeniu części teoretycznej. Ustalane są
(osobiście lub telefonicznie) bezpośrednio z instruktorem prowadzącym i przekazywane do wiadomości
kierownika OSK .
3.8. OSK zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. Wówczas w porozumieniu z Kursantem ustala się najbliższy
wolny termin w celu odrobienia odwołanych godzin jazd.
3.9. Kursant ma prawo do odwołania wcześniej umówionego terminu jazdy. Godziny jazd nie przepadają
wówczas, gdy Kursant poinformuje OSK o chęci odwołania jazdy najpóźniej do godziny 18:00 poprzedzającego dnia roboczego przed ustalonym terminem zajęć; w przypadku kiedy Kursant nie stawia się na

umówiony termin zajęć, lub odwołuje zajęcia w dniu, w którym były zaplanowane, zajęcia przepadają
i dana osoba jest zobowiązana dokupić dodatkowe godziny szkolenia tak, aby minimalna liczba
godzin praktycznych wyniosła 30.
3.10. Szkolenie praktyczne rozpoczyna się na placu manewrowym OSK w Olsztynie przy ul. Masztowej.
3.11. Indywidualne przypadki odwołania jazd oraz sprawy sporne rozstrzyga Kierownik OSK.
3.12. Po zakończeniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Egzamin wewnętrzny przeprowadza się jednocześnie z części teoretycznej oraz p
raktycznej. Zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu wewnętrznego skutkuje aktualizacją PKK. Z
a egzamin wewnętrzny nie jest pobierana żadna opłata dodatkowa.
3.13. Kursant ma możliwość wyboru instruktora,który będzie prowadził szkolenie– w ramach dyspozycyjnośc
i instruktora podanej przez OSK.
4. Płatności za kurs
4.1. Kursant zobowiązuje się uiszczać opłatę za kurs zgodnie z przyjętym na początku i zadeklarowanym
systemem płatności.
4.2. OSK oferuje następujące formy płatności:
4.2.1.Gotówką
4.2.2.Przelewem bankowym na konto OSK
4.2.3.Płatność ratalna 0% w OSK – gotówką lub przelewem – przy czym Kursant musi uiścić opłatę wstępną
w wysokości minimum 200 zł w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych / praktycznych.
Pozostałą kwotę za kurs najpóźniej do ostatniej godziny szkolenia praktycznego
4.3. OSK ma prawo przerwać prowadzone szkolenie w przypadku nieuregulowania płatności za kurs przez
Kursanta.OSK ma prawo anulować umówione terminy szkolenia w przypadku zalegania z opłatą za kurs
ze strony kursanta .
4.4. Opłatę za kurs można wnosić w biurze OSK lub na rachunek bankowy wskazany poniżej. Każdorazowo do
wpłaty wystawiany jest paragon fiskalny lub na jego podstawie faktura.
4.5. Rachunek bankowy OSK – rachunek mBank nr 09 1140 2004 0000 3102 7718 9680
(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko osoby szkolonej).
Odbiorcą przelewów jest: ELWOJ Elżbieta Chodakowska , ul. Wilczyńskiego 13/11; 10-686 Olsztyn.
4.6. W przypadku rezygnacji z prowadzonego szkolenia kursant zostaje rozliczony przez Kierownika OSK
wg następującego schematu:
4.6.1.
300 zł wynosi opłata za rejestrację na kursie i materiały / zajęcia teoretyczne,
4.6.2.
45 zł za każdą odbytą godzinę szkolenia praktycznego.
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