Regulamin OSK „ELKA” Piotr Bujak
Zapisać się na jazdy mogą kursanci, którzy odbyli w O.S.K. ELKA Piotr Bujak szkolenie
teoretyczne bądź okażą potwierdzenie zdania egzaminu teoretycznego w WORD.
Zapisy na jazdy odbywają się osobiście w biurze O.S.K. w Jeleniej Górze ul. Sobieskiego 18
lub pod nr tel. 75 755 36 29 oraz pod nr tel. 695 163 740 w godz. 9:00-15:00.
Rezygnacja z umówionej jazdy jest możliwa do godz. 15.00 dnia poprzedzającego jazdę.
Nieprzybycie na umówioną jazdę skutkuje wpisem do karty połowy liczby godzin, na którą
kursant umówił się w danym dniu z wyjątkiem sytuacji losowych.
Przy kat. B miejsce rozpoczęcia jazdy wybiera kursant wybierając dogodnie dla siebie
spośród punktów wyznaczonych przez OSK ELKA Piotr Bujak.
Przy kat. C, CE, BE rozpoczęcie jazdy odbywa się zawsze na placu manewrowy O.S.K.
ELKA Piotr Bujak przy ul. Staszica 1.
Szczegółowy regulamin OSK ELKA Piotr Bujak na stronie www.elkabujak.pl
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z regulaminem O.S.K. ELKA Piotr Bujak i w całości
go akceptuję.
…………………………………….
Podpis kursanta
RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ośrodek szkolenia w celu
związanym z realizacją kursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Wyrażenie zgody
jest dobrowolne.
Oświadczam, że jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich
sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją
szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym,
cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej
wycofaniem, a także wniesienia skarg do organu nadzorczego.
………………………………………
Podpis kursanta

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców ELKA Piotr Bujak
Warunki przyjęcia na szkolenie.
1. Szkolenie odbywa się na zasadach określonych ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o
ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908 ze zm.)
2. Szkolenie może rozpocząć osoba, która ukończyła wymagany wiek dla danej kategorii: a)
18 lat – dla kategorii B.
3. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do szkolenia za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów na 3 miesiące przed ukończeniem 18-tego roku życia.
4. Szkolenia nie może rozpocząć osoba, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym
wyrokiem sądu lub orzeczeń innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o
wykroczenia w trybie dyscyplinarnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w
okresie obowiązywania tego zakazu.
Obowiązki Ośrodka
1. Ośrodek zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. (Dz.U. z dnia 14
września 2012r. poz. 1019), możliwie w jak najkrótszym czasie.
2. W ramach szkolenia podstawowego Ośrodek zapewnia Osobie szkolonej wymaganą
rozporządzeniem, o którym mowa w ust.1 ilość godzin lekcyjnych szkolenia teoretycznego
(1godzina = 45 minut) i godzin zegarowych szkolenia praktycznego(1 godzina = 60 minut) .
3. Szkolenie praktyczne zaczyna się i kończy w dogodnym dla kursanta miejscu.
4. Ośrodek zobowiązuje się zakończyć kurs osobie szkolonej po pozytywnie zdanym
egzaminie wewnętrznym o ile uregulowane zostaną wszelkie zobowiązania i opłaty wobec
Ośrodka.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części
teoretycznej lub praktycznej szkolenia, Ośrodek zobowiązuje się do niezwłocznego
powiadomienia kursanta:
a) w przypadku odwołania zajęć teoretycznych telefonicznie najpóźniej 2 godziny przed
planowanymi wykładami.

b) w przypadku odwołania zajęć praktycznych telefonicznie na podany przez osobę szkoloną
numer.
Obowiązki osoby szkolonej

1. Osoba szkolona zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia teoretyczne
(wykłady) zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz na zajęcia praktyczne (jazdy) w
terminie, który ustaliła osobiście lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych z
pracownikiem Ośrodka.
2. Zobowiązuje się sumiennie i systematycznie przygotowywać do zajęć.
4. Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta,
który wykazuje ogromne braki w wiedzy teoretycznej do jej uzupełnienia.
5. Osoba szkolona zobowiązana jest wstawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z
dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
6. Osoba szkolona zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności na umówionym
wcześniej szkoleniu praktycznym, nie później niż 24 godzin przed terminem tego szkolenia.
W przypadku odwołania zajęć w terminie późniejszym lub niestawienia się na umówione
zajęcia praktyczne w ciągu 15 minut sytuacja traktowana jest jako nieobecność.
7. W przypadku przystąpienia osoby szkolonej, co do której zachodzi podejrzenie, że jest w
stanie nietrzeźwości lub środka działającego podobnie do alkoholu, osoba szkolona
automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za
szkolenie, ośrodek ma prawo poinformować o zdarzeniu policję.
8. Osoba szkolona jest zobowiązana do poszanowania i nieniszczenia mienia powierzonego
mu w czasie trwania kursu.

Wznowienie kursu po przerwie
1. Kursant, u którego wystąpiła przerwa między szkoleniem teoretycznym, a praktycznym
dłuższa niż 12 miesięcy zobowiązany jest do zdania egzaminu wewnętrznego teoretycznego,
aby mógł rozpocząć szkolenie praktyczne.
2. Kursant, który przerwał szkolenie może na nie powrócić bez żadnych przeszkód.

3. Jeżeli w naszej szkole nastąpiła podwyżka ceny kursu, aby wznowić kurs należy dokonać
dopłaty do nowo obowiązującej ceny.
4. Z przyczyn losowych kurs na każdym etapie można zawiesić pod warunkiem opłacenia w
całości kosztu kursu i zgłoszeniu tego faktu pisemnie w biurze OSK ELKA Piotr Bujak ul.
Sobieskiego 18 w Jeleniej Górze.
5. Wznowienie kursu po jego zawieszeniu może nastąpić po zgłoszeniu w biurze OSK.
6. Po upływie 1 roku od ostatnich zajęć wszelkie zwroty kosztów czy reklamacje nie są
możliwe. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) odsyłany jest do odpowiedniego Wydziału
Komunikacji z adnotacją o nieukończeniu szkolenia.

Opłaty
1. Opłata za szkolenie, jej formy oraz inne opłaty są zgodne z obowiązującym cennikiem.
2. Osoba szkolona może płatność za szkolenie rozłożyć na nieoprocentowane raty z tym, że
przed przystąpieniem do szkolenia musi wpłacić nie mniej niż 100 zł, a całość opłaty za kurs
musi dokonać najpóźniej do 25 godziny szkolenia praktycznego.
3. W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie Ośrodek potraktuje to jako
wstrzymanie szkolenia.

Postanowienia końcowe
1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
2. W zakresie nieregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Regulamin jazd doszkalających
1. Klientowi, który wykupił w naszej szkole pakiet minimum 10 godzin doszkalających, w
momencie wykorzystania tego pakietu i dokupowania godzin pojedynczo, przysługuje prawo
do doliczenia tych godzin po cenie adekwatnej do pakietu, który wykupił.
2. Klientowi, który wykupuje godziny pojedynczo oraz który wykupił pakiety mniejsze niż 10
godzin, prawo takie nie przysługuje.
3. Pojedyncze wykupione godziny nie sumują się w pakiety.
4. Opłata za jazdy doszkalające niezrealizowane podlega zwrotowi do 6 miesięcy od dnia ich
wykupienia. Szkoła dolicza wtedy 20 % opłaty manipulacyjnej.
5. Wykupione jazdy doszkalające należy zrealizować do 6 miesięcy od dnia ich zakupu.
7. Klient ma prawo po wykupieniu i odbycia w naszej Szkole pierwszej lekcji doszkalającej
zdecydować się na wykup pakietu lub zmianę pakietu, dopłacając tylko różnicę cenową
pomiędzy wybranymi przez siebie wariantami.
8. Osoba szkoląca się może odwołać zaplanowane jazdy zgłaszając ten fakt 24 godzin
wcześniej telefonicznie pod nr tel. 695 163 740.
9. Zaplanowane jazdy doszkalające powinny być opłacone do jednego dnia roboczego
poprzedzającego ustalony termin. W przypadku przelewu, pieniądze powinny być
zaksięgowane na naszym koncie do tego właśnie dnia.
10. Fakt opłacenia jazd doszkalających jest dla Szkoły potwierdzeniem akceptacji
regulaminu.
Kierownik Ośrodka
Piotr Bujak

