Regulamin kursu na prawo jazdy kategorii

................

I. Postanowienia ogólne
		
1. Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami jest prowadzone na podstawie Ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą o kierujących pojazdami, w formie Kursu przez
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
		
		
		

zwany dalej OSK.
2. Przed przystąpieniem do Kursu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

II. Główne postanowienia dotyczące umowy
		
1. Poprzez podpisanie oświadczenia o akceptacji regulaminu dochodzi do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych
		
2. Umowa obowiązuje do dnia wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu poprzez aktualizację profilu kandydata na kierowcę w systemie teleinformatycznym.
		
3. Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić, jeżeli:
			 a) którakolwiek ze Stron umowy narusza postanowienia umowy i nie usuwa naruszenia w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego upomnienia,
			 b) n astępują niezależne od stron wydarzenia krajowe lub międzynarodowe (w szczególności decyzje władz, zdarzenia losowe) uniemożliwiające realizację
umowy.
III. Obowiązki OSK
		
1. Wykonywanie z należytą starannością obowiązków wynikających z zawartej umowy i obowiązujących przepisów prawa.
		
2. Przeprowadzenie Kursu zgodnie z Ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.
		
3. Zapewnienie warunków lokalowych i technicznych oraz fachowej kadry, pozwalających na przeprowadzenie zajęć teoretycznych wynikających z Ustawy
i przepisów wydanych na jej podstawie.
		
4. Zapewnienie sprzętu i odpowiedniej infrastruktury oraz fachowej kadry, pozwalających na przeprowadzenie zajęć praktycznych przewidzianych w Ustawie
o kierujących pojazdami i przepisach wydanych na jej podstawie.
		
5. Dopełnienie związanych z kursem formalności przewidzianych w Ustawie o kierujących pojazdami i przepisach wydanych na jej podstawie.
IV. Obowiązki Kursanta
		
1. Wypełnianie z należytą starannością obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz Ustawy o kierujących pojazdami i przepisów wydanych na jej
podstawie.
		
2. Uczestniczenie zgodnie z rozkładem w zajęciach teoretycznych.
		
3. Usprawiedliwianie ewentualnych nieobecności.
		
4. Powiadamianie z 24-godzinnym wyprzedzeniem o rezygnacji z zaplanowanych zajęć praktycznych. W przypadku niewypełniania powyższego obowiązku
Kursant jest zobowiązany do uiszczenia, za każdą opuszczoną bez powiadomienia godzinę zajęć praktycznych, 90% opłaty określonej w rozdziale V, pkt.
4, lit. b.
		
5. Samodzielne pogłębianie wiedzy teoretycznej z zakresu objętego kursem oraz wykonywanie zadań domowych.
V. Opłaty
		
1. Opłata za kurs wynosi . ...................... zł (słownie: .............................................................................................................................. złotych) brutto.
		
2. Opłata za kurs jest uiszczana jednorazowo w dniu zawarcia umowy lub w ratach, przy czym pierwsza rata jest płatna w dniu zawarcia umowy, a ostatnia
nie później niż w dniu przystąpienia do części praktycznej egzaminu wewnętrznego.
		
3. Opłata za kurs zawiera opłatę manipulacyjną w wysokości .......................... zł (słownie: . .................................................................................. złotych),
która nie podlega zwrotowi.
		
4. Opłata za szkolenie uzupełniające wynosi odpowiednio:
			 a) . .................. zł (słownie: . ............................................................................................................ złotych) brutto za 1 godzinę zajęć teoretycznych,
			 b) ................... zł (słownie: . ............................................................................................................ złotych) brutto za 1 godzinę zajęć praktycznych.
		
5. Opłata za szkolenie uzupełniające jest uiszczana jednorazowo przed przystąpieniem do zajęć.
		
6. Opłata za kurs nie obejmuje opłaty za badania lekarskie ani opłaty za egzamin.

Oświadczam, że znam, rozumiem i akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia powyższego Regulaminu kursu na prawo jazdy kat.
.............................................., dnia ................................................................................

........................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OSK moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych,
zachowując prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia danych.
.............................................., dnia ................................................................................

........................................................................................................................

sp. z o.o. sp. komandytowa, al. Wojska Polskiego 184, 71-256 Szczecin, tel. +48 91 431 43 95, www.e-kierowca.pl, e-mail: biuro@e-kierowca.pl

