Data,……….….…………
Miejscowość, Sułoszowa

UMOWA

Zawarta pomiędzy …………………………………………… numer PESEL …………….…………..
Zamieszkałym(ą) w …………………………………………………………………….……………..…
Numer telefonu……………………………..…, zwanym(ą) dalej Osobą Szkoloną,
a
Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Dorota Grzywnowicz, zwanym dalej Ośrodkiem.
§1
Postanowienia ogólne
Strony za pomocą regulacji w niniejszej umowie zawartych postanawiają uregulować warunki oraz wzajemnie
wobec siebie zobowiązania wynikające z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego Ustawy Prawo o Ruchu
Drogowym o Szkoleniu i Egzaminowaniu, Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej i regulacji Urzędu
Ochrony Konkurencji Konsumenta.
§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest kurs Nauki Jazdy kategorii ………………..
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§3
Obowiązki Ośrodka
Ośrodek zobowiązuje się do przeszkolenia Osoby Szkolonej w zakresie wskazanej powyżej kategorii prawa
jazdy zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. (Dz. U. Nr
217 z dnia 31 października 2005r.)
Ośrodek oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędna do przeprowadzenia szkolenia.
Ośrodek zapewnia szkolenie teoretyczne w wymiarze …………. godzin, oraz szkolenie praktyczne w wymiarze
…………. godzin.
Ośrodek zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności wynikających z
programu szkolenia.
§4
Obowiązki Osoby Szkolonej
Osoba szkolona zobowiązana jest stawiać się na wszystkie szkolenia teoretyczne i praktyczne o czasie
wyznaczonym przez Ośrodek z co najmniej jednym dokumentem potwierdzającym tożsamość Osoby Szkolonej.
Osoba Szkolona ma obowiązek do poinformowania o swojej nieobecności na szkoleniu praktycznym, nie
później niż 24 godziny przed terminem tego szkolenia.
Warunkiem przystąpienia Osoby Szkolonej do części praktycznej szkolenia jest odbycie 30 godzin szkolenia
teoretycznego.
Osoba Szkolona przystępując do szkolenia teoretycznego i praktycznego musi być w stanie trzeźwym. Osoby
Szkolone znajdujące się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środka działającego jak alkohol bądź pod
wpływem narkotyków zostają automatycznie skreślone z listy osób szkolonych w trybie natychmiastowym, bez
możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie.
Umyślne spowodowanie przez Osobę Szkoloną zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników ruchu
drogowego bądź mienia szkoły jazdy, powoduje automatyczne skreślenie Osoby Szkolonej z listy Osób
Szkolonych w trybie natychmiastowym, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie.
Osoba Szkolona zobowiązuje się dokładać starań aby ukończyć szkolenie, o którym jest mowa w §2 niniejszej
umowy w jak najkrótszym czasie.
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§5
Opłaty
Strony ustalają koszt szkolenia na kwotę ………………….., słownie …………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………….
Osoba szkolona zobowiązuje się uiścić opłatę za szkolenie, o którym mowa w ust. 1 w całości przed
rozpoczęciem tego szkolenia,
Osoba Szkolona może płatność za szkolenie podstawowe rozłożyć na nieoprocentowane raty, że przed
przystąpieniem do szkolenia Osoba Szkolona musi wpłacić nie mniej niż 300zł. Do końca części teoretycznej
szkolenia wymagana jest wpłata w łącznej kwocie 700zł. Kolejna rata w wysokości 500zł wymagana jest do 10
godzin szkolenia praktycznego. Całość opłaty za kurs osoba szkolona musi opłacić najpóźniej do 20 godziny
szkolenia praktycznego.
Opłata za poprawkowy egzamin wewnętrzny praktyczny wynosi 30zł.
Opłata za szkolenie praktyczne nieodbyte z winy osoby szkolonej wynosi 40zł za każdą planowaną godzinę tego
szkolenia.
Opłata za wypowiedzenie umowy bez winy Ośrodka wynosi:
a. 35zł za każdą godzinę odbytego szkolenia teoretycznego,
b. 50zł za każdą godzinę odbytego szkolenia praktycznego.
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§6
Badania lekarskie
1. Ośrodek w zakresie świadczonych usług na rzecz Osób Szkolonych zapewnia przeprowadzenie badań lekarskich
osób szkolonych ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Koszt takiego badania wynosi 200zł,
słownie dwieście złotych i pokrywa je Osoba Szkolona, chyba że w §5 ust. 1 wskazują inaczej.
2. Ośrodek pozostawia Osobie Szkolonej dowolność w wyborze usługi lekarskiej w zakresie przeprowadzenia
badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i honoruje orzeczenia lekarskie
wystawione przez lekarze nie współpracujących z Ośrodkiem. Przedstawienie orzeczenia lekarskiego jest
warunkiem rozpoczęcia szkolenia.
§7
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Ośrodek oświadcza, iż uregulowane przez Osobę Szkoloną całości zobowiązania wobec Ośrodka jest warunkiem
niezbędnym do uzyskania Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, chyba że w Aneksie do Umowy ustalono inaczej.
§8
Zmiana Ośrodka
1. Osoba szkolona ma prawo do zmiany Ośrodka w trakcie szkolenia. W takim przypadku dotychczasowy Ośrodek
wystawia Osobie Szkolonej wtórnik karty przeprowadzonych zajęć, celem kontynuacji w innym Ośrodku.
2. W przypadku chęci zmiany Ośrodka, Osoba Szkolona zobowiązana jest do pokrycia niezbędnych kosztów
dotychczasowego szkolenia, wskazanych w Regulaminie Szkolenia dostępnym w siedzibie Ośrodka.
§9
Regulamin Ośrodka
Osoba Szkolona oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Szkolenia dostępnym w siedzibie Ośrodka.
§10
Postanowienia końcowe
1. Strony oświadczają, że zapoznały się z wyżej wymienionymi warunkami umowy i w całości ją akceptują, co
poświadczają własnoręcznym podpisem.
2. Kwestie sporne, nieuregulowane w niniejszej umowie regulują szczegółowo przepisy Kodeksu Postępowania
Cywilnego, oraz przepisy innych regulacji wskazanych w §1 niniejszej umowy.
3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………….
Kierownik Ośrodka

……………………………………….
Osoba Szkolona

