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1.   Ośrodek Szkolenia Kierowców EFEKT szkoli kursantów na prawo jazdy kategorii A, B, C,
   D, B+E, C+E, T. Niniejszy regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w OSK.

2.   Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem (Kursant) może rozpocząć
   szkolenie za zgodą rodziców lub opiekunów trzy miesiące przed osiągnięciem: 14. roku
   życia – dla kat. AM, 16. roku życia – dla kat. A1, 18. roku życia – dla kat. A2, B.

3.   Aby rozpocząć szkolenie w ośrodku należy dostarczyć numer PKK (Profil Kandydata na
      Kierowcę) najpóźniej w dniu rozpoczęciu szkolenia. Osoba, która nie dostarczy w dniu
   szkolenia PKK automatycznie zostanie przesunięta na kolejny termin kursu.

4.   W ramach szkolenia podstawowego każdy Kursant realizuje: zajęcia teoretyczne 
   (1 godzina = 45 minut), zajęcia praktyczne (1 godzina = 60 minut).

5.   Kursant ma obowiązek uczestniczyć w 100% zajęć teoretycznych oraz praktycznych.
   Wyjątkiem jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego lub odrobienie zajęć w innym
   terminie po uzgodnieniu z biurem OSK.

66.   Na jazdy można umawiać się bezpośrednio w biurze ośrodka lub telefonicznie pod     
   numerami 81 743-61-71/72, 570-380-001.

7.   Instruktor nauki jazdy czeka na Kursanta w umówionym miejscu przez 30 minut, po tym
   czasie uznaje się, że wyżej wymieniony Kursant zrezygnował z zajęć i zostaje on       
   obciążony kosztami w wysokości 20 zł za jedną godzinę jazdy umówionej, 
   a niewykorzystanej.

88.   Kursant może zrezygnować z jazdy wpisanej już do grafiku, bez obciążenia go kosztami   
   (20zł) tylko wówczas, gdy zgłosi nieobecność do biura OSK do godziny 17:00 dnia       
   poprzedzającego umówioną jazdą, nie licząc świąt i niedziel. 

9.   Umówione i zapisane w grafiku jazdy uzupełniające powinny być opłacone najpóźniej do  
   jednego dnia roboczego poprzedzającego ustalony termin. Odwołać zaplanowane jazdy  
   można najpóźniej w dniu poprzedzającym ustalony termin. Nieusprawiedliwioną
   nieobecność na jazdach uzupełniających traktuje się jako jazdy zrealizowane.

1010.  Nieobecność na jazdach zostaje usprawiedliwiona w przypadku choroby, wypadku,
   wypadków losowych niezależnych od Kursanta lub przedstawienia zaświadczenia lub
   zwolnienia lekarskiego z danego dnia w biurze ośrodka.

1111.  11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca    
   2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania       
   pojazdami, instruktorów i wykładowców; informujemy, że instruktor wybrany na       
   początku szkolenia jest instruktorem prowadzącym i z nim musi zostać zrealizowanie    
   minimum 50% zajęć praktycznych tj. 15h oraz z instruktorem prowadzącym zostanie    
   przeprowadzony egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz praktyczny. 
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12.  Z uwagi na specyfikę szkolenia w zakresie kategorii AM, A1, A2, A w wypadku                              
   niezastosowania się przez osobę szkoloną do jakiegokolwiek zalecenia instruktora lub    
   podjęcia specyficznego ryzyka poprzez zachowanie sprzeczne z przepisami prawa,      
   regułami ostrożności lub zasadami szkolenia, w związku z samodzielnym prowadzeniem  
   pojazdu podczas szkolenia praktycznego w zakresie kat. AM, A1, A2, A Kursant działa na   
   własne ryzyko i bierze pełną odpowiedzialność za powstałe w wyniku swojego                        
   zachowania szkody na osobie, w szczególności poniesione uszkodzenia swojego ciała lub  
      związane z tym szkody materialne powstałe podczas szkolenia.

13.  Warunkiem przeprowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub  
   A jest zapewnienie sobie przez osobę szkoloną odpowiedniego stroju ochronnego             
   w postaci: wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie, spodni z długimi nogawkami, kurtki  
   z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski.

14.  14. Szkolenie na każdą z kategorii nie odbędzie się, jeżeli Kursant jest pod działaniem    
   środka odurzającego lub alkoholu – w takim wypadku Kursant ponosi opłatę                                     
   w wysokości 40 zł za każdą zarezerwowaną a niezrealizowaną godzinę jazd. 

15.  W przypadku rezygnacji z kursu lub przerwania szkolenia teoretycznego kwota zwracana  
   za niewykorzystaną część szkolenia będzie pomniejszona o 400 zł, które stanowią zwrot
   kosztów przygotowawczych wraz z badaniami lekarskimi. W przypadku przerwania
      szkolenia praktycznego z przyczyn niezależnych od OSK EFEKT następuje zwrot wpłaty   
   za niezrealizowaną część szkolenia. Następuje on po odliczeniu opłat za część                     
   praktyczną (wykorzystane godziny zajęć) w okresie do 30 dni od daty wpłaty. Po okresie   
   30 dni od daty wpłaty nie przysługuje zwrot części opłat. Zwrot rozliczonej jak wyżej     
   wpłaty następuje w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji gotówką do rąk Kursanta   
   lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

16.  Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. informujemy, że dane
      osobowe naszych klientów są przechowywane w archiwum ośrodka przy 
   ul. Leszczyńskiego 15/2. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie na       
   potrzeby OSK EFEKT i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdemu Kursantowi    
   przysługuje prawo wglądu do swoich danych, żądania zaprzestania przetwarzania oraz   
   prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby ośrodka.


