Załącznik nr 1

ZASADY KORZYSTANIA Z „JAZD PRÓBNYCH”
(UDOSTĘPNIENIA CZĘŚCI PLACU MANEWROWEGO)
DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW
1. Oferta obejmuje udostępnienie Zainteresowanemu części placu na jazdę szkoleniową
przy użyciu będącego w jego dyspozycji pojazdu przystosowanego do nauki jazdy
(zgodnie z Art. 24 Ustawy o kierujących pojazdami) w zakresie zadań
egzaminacyjnych wykonywanych na placu manewrowym wyłącznie pod nadzorem
instruktora nauki jazdy i w obecności pracownika WORD w Skierniewicach.
2. Wynajem części placu polega na wykupie prawa wjazdu jednego samochodu
w okresie 30-minutowego bloku czasowego lub wielokrotności tego okresu z prawem
do korzystania z jednego łuku oraz do ćwiczenia na tzw. górce w zakresie jej
dostępności.
3. Osoba korzystająca z oferty zapewnia we własnym zakresie pojazd przeznaczony
do nauki jazdy i ponosi koszty używania tego pojazdu oraz koszty pobytu
wymaganego na szkoleniu instruktora nauki jazdy.
4. Nie dopuszcza się możliwości uczestniczenia w jeździe próbnej innych osób, niż
Zainteresowanego oraz prowadzącego szkolenie instruktora nauki jazdy.
5. Z oferty mogą korzystać wyłącznie osoby, które są w trakcie szkolenia lub ukończyły
szkolenie i oczekują na egzamin w zakresie kat. B1, B, B+E, C, C+E i D.
6. W takim szkoleniu w żadnej roli nie może uczestniczyć pracownik WORD,
a w szczególności egzaminator.
7. Jazdy próbne odbywają się wyłącznie w godzinach wskazanych przez WORD.
8. Osoba korzystająca z oferty ponosi koszty korzystania z placu manewrowego
w wysokości zryczałtowanej 30 zł za wynajęcie bloku czasowego 30 minutowego
(czas efektywny szkolenia ok. 25 minut). Za wynajęcie podwójnego bloku czasowego,
tj. ok. 60 minut osoba zainteresowana ponosi opłatę w wysokości 50 złotych.
9. Wstępnej rezerwacji udostępnienia części placu można dokonać w Biurze Obsługi
Klienta. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji należy wnieść opłatę za udostępnienie,
najpóźniej na dwa dni przed zarezerwowanym terminem.
10. Zapisu na jazdę próbną można dokonać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub
telefonicznie pod nr: 46-833-33-95.
11. Warunkiem wyznaczenia terminu jazdy próbnej przez Biuro Obsługi Klienta WORD
jest:
a) ustalenie dostępnego terminu udostępnienia części placu,
b) dokonanie opłaty z dopiskiem „Jazda próbna” w Punkcie Obsługi Bankowej
mieszczącej się w WORD lub na konto nr 22 9288 0001 0002 0125 2000 0010
i przedstawienie potwierdzenia dokonania zapłaty oraz podanie danych osobowych
Zainteresowanego.
c) wypełnienie Karty zgłoszenia na ustalony termin lub podanie danych osobowych.
12. Zmiany terminu lub rezygnacji z usługi można dokonać najpóźniej na 2 dni przed
wyznaczonym terminem, po tym terminie wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
13. Lista opłaconych wynajmów będzie w posiadaniu pracownika WORD i na podstawie
tej listy wpuszczane będą na plac egzaminacyjny pojazdy o ustalonej godzinie
i na ustalony i opłacony czas.

14. W przypadku zaistnienia sytuacji, że nie będzie możliwości udostępnienia placu
manewrowego w wyznaczonym terminie, Wynajmujący ma prawo do wyznaczenia
innego terminu szkolenia lub zwrotu wpłaconej kwoty zgodnie z punktem 15.
15. Wniesiona opłata za usługę może zostać zwrócona wyłącznie na pisemny wniosek
Wynajmującego w formie przelewu na wskazane konto bankowe po odliczeniu
kosztów przelewu dokonanego zwrotu naliczonych przez bank w razie rezygnacji
z jazdy próbnej pod warunkiem pisemnego zgłoszenia rezygnacji na 2 dni robocze
przed wyznaczonym terminem jazdy, a w przypadku opisanym w punkcie 14 – bez
zachowania tego terminu. W przeciwnym razie opłata nie jest zwracana.
16. Opłata za usługę nie jest także zwracana, gdy Wynajmujący:
a) nie zgłosi się w wyznaczonym terminie,
b) nie spełni warunków koniecznych do spełnienia, aby przystąpić do jazdy próbnej,
określonych w punkcie 17 niniejszych zasad.
17. Warunkami koniecznymi do spełnienia, aby przystąpić do jazdy próbnej są:
a) wyznaczenie terminu jazdy próbnej przez Biuro Obsługi Klienta WORD,
b) okazanie dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty,
c) wypełnienie Karty zgłoszenia na ustalony termin (jeśli nie została wypełniona),
d) podstawienie własnego lub będącego w dyspozycji Wynajmującego pojazdu
do jazdy próbnej przed wyznaczonym terminem i godziną jazdy próbnej,
e) obecność uprawnionego instruktora prawa jazdy podczas szkolenia,
f) okazanie dokumentu tożsamości przez Wynajmującego (dowodu osobistego,
paszportu lub karty pobytu) oraz okazanie przez instruktora nauki jazdy legitymacji
instruktora.
18. Zainteresowany jest zobowiązany do korzystania z placu manewrowego WORD
z zachowaniem zasad ostrożności i zachowaniem niniejszych zasad, do czego
zobowiązał się w „Karcie zgłoszenia na jazdę próbną” oraz zgodnie z wydawanymi
ustnie zarządzeniami porządkowymi pracowników WORD.
19. Zainteresowany ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które spowoduje w czasie
trwania jazdy próbnej na placu manewrowym WORD.
20. Ze względu na zapewnienie powszechnego dostępu do usługi nie dopuszcza się
stałych lub okresowych umów na udostępnianie placu.
21. Za zapewnienie bezpieczeństwa na placu manewrowym odpowiada instruktor bądź
instruktorzy nauki jazdy zapewnieni przez Zainteresowanego.
22. Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 11 czerwca 2013 r.

UWAGA! Podczas jazdy próbnej pracownik WORD nie udziela konsultacji i porad
osobom korzystającym z w/w oferty.

