UMOWA NR …..................................... z dnia..........................................
na przeprowadzenie szkolenia na kursie prawa jazdy kat ,,B''
O.S.K. OMEGA MARCIN BRZOZOWSKI
43-300 Bielsko-Biała ul. Płk. Dąbka 7/2
a:
Panią / Panem …....................................................................................................................
Adres ….................................................................................................................................
Pesel

…................................................

TEL...................................................................

PKK

….................................................................................................................................

Zwany dalej KURSANTEM.

&1
O.S.K.OMEGA oświadcza ,że prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w zakresie kategorii B
na podstawie zezwolenia nr 01362461,wydanego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
&2
O.S.K.OMEGA zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego
kursanta w zakresie kat. B prawa jazdy , zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dn 27.10.2005 ,w sprawie szkolenia ,egzaminowania i uzyskiwania uprawnień
,przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów (DZ.U.217z r.2005poz .1834ze zm.)
&3
O.S.K.OMEGA zobowiązuje się do wyposażenia kursanta w materiały szkoleniowe w postaci
podręcznika z zestawem pytań egzaminacyjnych.
&4
OPŁATA za kurs według cennika kursów tabela nr. 2. bezpośrednio lub na KONTO.

M BANK. 39 1140 2004 0000 3702 7597 7607
-PIERWSZA WPŁATA w wysokości 400 zł ,w dniu podpisywania umowy
Pełna kwota opłaty za szkolenie powinna zostać wpłacona do dnia zakończenia szkolenia .
&5
Kursant jest zobowiązany jest do :
wniesienie opłaty za kurs prawa jazdy zgodnie w/w zasadami
-dostarczenia przed rozpoczęciem szkolenia , profilu kandydata na kierowce nr PKK
-obowiązkowego uczestnictwa w zajęciach teoretycznych
&6
Po odbyciu minimalnej ,wymaganej programem szkolenia ilości godzin zajęć teoretycznych ,
kursant przystępuje do części praktycznej .
&7
Zajęcia praktyczne odbywają się pod kierunkiem instruktora praktycznej nauki jazdy. Termin
zajęć praktycznych w konsultacji z instruktorem ,stają się terminem OBOWIĄZKOWYM .
Niestawienie się kursanta w wyznaczonym terminie jest odnotowane a kursant obciążony
kwotą 50 zł za godzinę nieodbytej jazdy.

&8
Po odbyciu minimalnej wymaganej ilości godzin szkolenia zajęć teoretycznych oraz
praktycznych kursant przystępuje do części teoretycznej i praktycznej egzaminu wewnętrznego .
EGZAMIN WEWNĘTRZNY w części teoretycznej i praktycznej w całości jest
BEZPŁATNY
&10
Kursantowi z wynikiem pozytywnym w części teoretycznej i praktycznej egz. wewnętrznego
zostaje wydany z powrotem nr PKK.
W przypadku negatywnego wyniku egzaminów wewnętrznych ,OMEGA wystawi kursantowi
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie prawa jazdy z wynikiem Negatywnym.
&11
W przypadku ,gdy przed ukończeniem kursu zostanie zerwana przez kursanta umowa:
• w przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie części teoretycznej, kursant otrzymuje zwrot
wpłaconej opłaty ,po potraceniu 400zł opłaty wpisowej.
• W przypadku rezygnacji ze szkolenia po zakończeniu części teoretycznej , w czasie trwania
szkolenia praktycznego, kursant otrzymuje zwrot wpłaconej opłaty, po potrąceniu 400zł
opłaty wpisowej i kwoty będącej iloczynem wykorzystanych jazd i odpowiednio do
kategorii ,, stawki za godzinę jazdy dodatkowej.
&12
W sprawach nie ujętych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
&13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ,po jednym dla każdego .
Tabela nr 1 Minimalna ilość zajęć teoretycznych w szkoleniu podstawowym w zakresie prawa
jazdy kat B :
Ilość godzin -Teoria
Ilość godzin - Praktyka
Kat prawa jazdy
B
30
30

Tabela nr 2 CENNIK kursów prawa jazdy w OMEGA
Kategoria prawa
Cena
Jazdy dodatkowe ( zł/ godz)
jazdy
B - kurs klasyczny …..................... zł
50,00 zł
Raty 0%
B - kurs
1 800,00 zł (wpłata całość w dniu 50,00 zł
przyśpieszony
podpisania umowy )

* Kurs klasyczny- termin zajęć praktycznych ustalany WYŁĄCZNIE na jeden na przód

w najbliższym możliwym czasie.
* Kurs przyspieszony- terminy zajęć praktycznych ustalany od razu po zajęciach
teoretycznych na wszystkie 30 godzin jazd.

….........................................
Kierownik Omega

….................................................
Kursant

