UMOWA
zawarta w dniu ……………………………………………… .
Zawarta pomiędzy ………………………………………………………………………………………………………
Numer PESEL………………………………………., zamieszkałym (ą) w ……………………………………..
ul. ………………………………………………………..., numer telefonu: …………………………………………..
zwanym dalej Osobą Szkoloną
a
Ośrodkiem Szkolenia Kierowców L WAWA Kordian Wójcik zwanym dalej Ośrodkiem.
§ 1. Postanowienia ogólne
Strony za pomocą regulacji zawartych w niniejszej umowie postanawiają uregulować warunki oraz wzajemne wobec siebie zobowiązania wynikające z
przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawy o Kierujących Pojazdami, Rozporządzenia w sprawie szkolenia
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej i regulacji
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
§ 2. Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest kurs Nauki Jazdy kategorii B.
§ 3. Obowiązki Ośrodka
1.
2.
3.
4.

Ośrodek zobowiązuje się do przeszkolenia Osoby Szkolonej w zakresie wskazanej powyżej kategorii prawa jazdy zgodnie z regulacjami
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz. U. 2012 nr O poz. 1019 oraz Dz. U.
2012 nr o poz. 995, z późniejszymi zmianami).
Ośrodek oświadcza, że dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia.
Ośrodek zapewnia szkolenie teoretyczne w wymiarze 30 godzin lekcyjnych, oraz szkolenie praktyczne w wymiarze 30 godzin
zegarowych.
Ośrodek zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności wynikających z programu szkolenia.
§ 4. Opłaty

1.
2.
3.
4.
5.

Strony ustalają koszt szkolenia na kwotę ………………. .
(słownie) …………………………………………………………………………………………….. .
Kwota ta zawiera dodatkowe świadczenia : materiały (książka + płyta CD), bezpłatny pierwszy egzamin wewnętrzny.
Osoba Szkolona zobowiązuje się uiścić opłatę za szkolenie, o którym mowa w ust. 1 w całości przed rozpoczęciem tego szkolenia lub
rozłożyć, na nieoprocentowane raty z tym, że przed przystąpieniem do szkolenia osoba szkolna musi wpłacić nie mniej niż 500zł. Całość
opłaty za kurs Osoba Szkolona musi opłacić najpóźniej do 15 godziny szkolenia praktycznego.
Opłata za poprawkowy egzamin wewnętrzny praktyczny wynosi 60 zł.
Opłata za nieodbyte z winy Osoby Szkolonej szkolenie praktyczne wynosi 50zł za każdą planowaną godzinę tego szkolenia.
Opłata za wypowiedzenie umowy bez winy Ośrodka wynosi :
a) 25 zł za każdą godzinę odbytego szkolenia teoretycznego.
b) 45 zł za każdą godzinę odbytego szkolenia praktycznego.
§ 5. Badania lekarskie

1.
2.

Ośrodek w zakresie świadczonych usług na życzenie Osoby Szkolonej zapewnia przeprowadzenie badania lekarskiego osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Koszt takiego badania wynosi 150zł (sto pięćdziesiąt złotych) i pokrywa je
Osoba Szkolona, chyba że § 4. ust. 1 wskazuje inaczej.
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 lekarzy nie
współpracujących z Ośrodkiem.
§ 6. Ukończenie szkolenia
Ośrodek oświadcza, iż uregulowanie przez Osobę Szkoloną całości zobowiązania wobec ośrodka jest jednym z warunków niezbędnych
do ukończenia szkolenia.
§ 7. Zmiana Ośrodka

1.
2.

Osoba Szkolona ma prawo do zmiany Ośrodka w trakcie szkolenia. W takim przypadku Kierownik Ośrodka podkreśla i podpisuje
kartę po ostatniej wpisanej pozycji. Oryginał podpisanej karty przeprowadzonych zajęć zostaje przekazany Osobie Szkolonej, natomiast
kopia zostaje dołączona do dokumentacji prowadzonej przez dotychczasowy Ośrodek.
W przypadku chęci zmiany Ośrodka, Osoba Szkolona zobowiązana jest do pokrycia niezbędnych kosztów dotychczasowego szkolenia,
wykazanych w § 4 ust. 4 i 5 niniejszej umowy.
§ 8. Regulamin Ośrodka
Osoba Szkolona oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Ośrodka dostępnym w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej.
§ 9. Postanowienia końcowe

1.
2.

Kwestie sporne, nieuregulowane w niniejszej umowie regulują szczegółowo przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego, oraz przepisy
innych regulacji wskazanych w § 1 niniejszej umowy.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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