
REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC  
na kursach prawa jazdy organizowanych przez OSK „Drive it” Maciej Sornat 

 
 

Definicje używane w niniejszym regulaminie: 

• Wykonawca – Ośrodek Szkolenia Kierowców „Drive it” Maciej Sornat; 

• Uczestnik Kursu – osoba chcąca odbyć kurs prawa jazdy; 

• Zamawiający – osoba rezerwująca miejsce na kursie dla innej osoby; 

• Kurs – zorganizowane szkolenie teoretyczne odbywające się w siedzibie Wykonawcy; 

• Spotkanie organizacyjne – spotkanie w wyznaczonym terminie rozpoczynające Kurs. 

 
 

§ 1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Zajęcia teoretyczne w OSK Drive it odbywają się w grupach liczących od 5 do 12 Uczestników. 
2. W przypadku małej liczby zgłoszeń (poniżej 4 osób), Wykonawca zastrzega sobie prawo do odwołania                              

lub zmiany terminu rozpoczęcia kursu na późniejszy. 
3. O zapisie na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i ilość wolnych miejsc na kursie. 

 
 

§ 2. OBOWIĄZKI I PRAWA UCZESTNIKA KURSU / ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Aby zarezerwować miejsce na kursie należy: 
a. Podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu); 
b. Wpłacić zadatek w wysokości min. 200zł (należność za Kurs zostanie pomniejszona o kwotę zadatku). 

2. W przypadku rezerwacji miejsc przez Internet (strona www, komunikatory internetowe) lub telefonicznie 
Uczestnik Kursu lub Zamawiający ma 7 dni roboczych na wpłatę zadatku. Po tym czasie rezerwacja miejsca 
traci ważność. 

3. Płatności zadatku można dokonać w siedzibie Wykonawcy gotówką lub kartą, oraz przelewem na konto 
Wykonawcy. 

4. Uczestnik Kursu ma obowiązek dostarczyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) i umowę szkolenia najpóźniej 
w dniu spotkania organizacyjnego. Niedostarczenie w/w dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja         
z Kursu, a miejsce zostanie przydzielone następnej oczekującej osobie. 

5. Nieobecność na Spotkaniu organizacyjnym bez wcześniejszej informacji będzie traktowana jako rezygnacja 
z Kursu, a miejsce zostanie przydzielone następnej oczekującej osobie. 

6. W przypadkach rezygnacji z Kursu bez wcześniejszej informacji, opisanych w pkt 4 i 5 wpłacony zadatek nie 
będzie zwracany. 

7. Uczestnik Kursu / Zamawiający ma prawo zrezygnować z rezerwacji miejsca, najpóźniej na 7 dni przed 
terminem Spotkania Organizacyjnego. Wpłacony zadatek Wykonawca zwróci w terminie do 7 dni roboczych 
od daty otrzymania informacji o rezygnacji. 

8. Informację o rezygnacji Uczestnik Kursu / Zamawiający może przekazać osobiście w siedzibie Wykonawcy oraz 
przez kontakt telefoniczny pod nr 500 32 80 90. 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rezerwacji miejsc na kursach prawa jazdy organizowanych przez 
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Drive it" Maciej Sornat, który zrozumiałam/em w całości, akceptuję i nie wnoszę do 
niego żadnych zastrzeżeń. 
 
 
 

………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                    Uczestnik Kursu / Zamawiający 

 

Dane do przelewu: 
Drive it Maciej Sornat, plac Targowy 18, 55-220 Jelcz-Laskowice 

Rachunek bankowy: 
ING Bank Śląski S.A.: 28 1050 1575 1000 0097 4765 4177 


