
 
Załącznik nr 1 do Umowy Szkolenia 

 
REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW „Drive it" Maciej Sornat 

 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Każdy Uczestnik oraz Zamawiający Kurs organizowany przez Wykonawcę jest zobligowany do przestrzegania postanowień 

zawartych w niniejszym Regulaminie. 
2. Wykonawcą Kursu zgodnie z Umową jest OSK „Drive it" Maciej Sornat, z siedzibą plac Targowy 18, 55-220 Jelcz-Laskowice, 

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców pod nr 00440215, zwanym dalej 
Wykonawcą. 

3. Szkolenia odbywają się w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę. 
4. Ceny Kursu zawarte są w cennikach zatwierdzanych przez Wykonawcę. 

 
§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnik deklarujący chęć odbycia zobowiązany jest spełnić następujące wymogi: 
a. dostarczenia do Ośrodka Profilu Kandydata na Kierowcę przed pierwszymi zajęciami teoretycznymi, 
b. zapoznania z warunkami, podpisania i przestrzegania postanowień Umowy Szkolenia wraz z załącznikami, 
c. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
d. uregulować należności związane z udziałem Uczestnika w Kursie, określonych szczegółowo w Umowie. 

 
§ 3 Warunki prowadzenia Kursu i uczestnictwa 

1. Każdy Uczestnik Kursu zobowiązany jest z chwilą uczestnictwa w pierwszych zajęciach zorganizowanych przez Wykonawcę 
Kursu do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

2. Grupy tworzone są na podstawie zapisów, do wyczerpania limitu miejsc. 
3. O zapisie na kurs decydują: kolejność zgłoszeń i/lub wpłata zaliczki oraz dostarczenie PKK. 
4. W przypadku wyczerpania limitu miejsc istnieje możliwość umieszczenia uczestnika na liście rezerwowej.  
5. W przypadku małej liczby zgłoszeń, Wykonawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu rozpoczęcia Kursu 

na późniejszy.  
6. Szczegółowy harmonogram godzinowy części teoretycznej będzie ustalany indywidualnie na bieżąco z Wykładowcą. Zajęcia 

praktyczne odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca ich rozpoczęcia z Instruktorem. 
7. Zajęcia teoretyczne odbywają się wg. ustalonego harmonogramu. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy                     

do zwrotu kosztów uczestnictwa w zajęciach. Możliwe jest odrobienie zajęć w kolejnej grupie za zgodą Wykonawcy. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Wykładowcy/Instruktora w uzasadnionych przypadkach. 
3. Osobie szkolonej przysługuje prawo do zmiany Instruktora w trakcie trwania szkolenia.  
4. W przypadku odwołania zajęć teoretycznych przez Organizatora z przyczyn losowych, Organizator zaproponuje inny termin      

w celu odpracowania zajęć.  
5. Prowadzący zajęcia ma prawo wykluczyć z zajęć osoby, których zachowanie zakłóca ich przebieg bez zwrotu poniesionych 

kosztów. 
6. Wykładowca nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie, które oddalą się od miejsca prowadzenia zajęć przed 

rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu. 
7. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo zorganizować zajęcia teoretyczne w trybie online.  
8. Zajęcia praktyczne odbywają się na podstawie harmonogramu ustalanego indywidualnie na bieżąco przez instruktora                     

z Uczestnikiem Kursu, przy czym Wykonawca dołoży wszelkich starań, by zajęcia praktyczne były organizowane z minimalną 
częstotliwością 2 razy w tygodniu. Wykonawca w miarę możliwości uwzględnia wszystkie informacje od Uczestnika Kursu                
o preferowanych terminach zajęć. Należy pamiętać, że częstotliwość zajęć praktycznych zależy bezpośrednio od dostępności 
Uczestnika Kursu, który podpisując Umowę szkolenia powinien być świadomy konieczności zapewnienia swojej dostępności 
na zajęcia praktyczne. 

9. Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ubezpiecza 
uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki                          
ani kontuzje, które zajdą bez winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy, prowadzącego zajęcia. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za siebie ani za swoich pracowników w przypadku niewykonania swoich 
zobowiązań umownych lub w przypadku szkód, jeśli jest to spowodowane działaniem siły wyższej, w szczególności pożarem, 
wodą, nawałnicą lub innymi klęskami żywiołowymi, wybuchem, strajkiem, wojną, zamieszkami lub innymi zdarzeniami 
znajdującymi się poza zakresem odpowiedzialności/wpływu Organizatora. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie odbywania się zajęć. 
12. Organizator w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Uczestników warsztatów. Dane 

osobowe uczestników wykorzystywane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora, to jest do celów niezbędnych do realizacji szkolenia przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę 
prywatności Uczestników Kursu i związane z nią przetwarzanie Danych Osobowych, którego szczegółowe zasady zostały 
zamieszczone w odrębnym dokumencie (stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu). 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu.  



 
14. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy, w tym 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
15. Wykładowcy/Instruktorzy posiadają doświadczenie oraz uprawnienia niezbędne do należytego przeprowadzenia Kursu, 

ale nie są odpowiedzialni za rezultat przeprowadzonego Kursu. 
16. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w miejscach przeprowadzania szkoleń zasad BHP                  

i ppoż. 
17. Każdy Uczestnik Kursu zobowiązany jest dostosować się do poleceń Wykładowcy/Instruktora. 
18. Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających, uczestnictwa w zajęciach               

w stanie nietrzeźwym, stworzenie zagrożenia używania narkotyków lub środków halucynogennych, namawiania do tego 
innych osób a także agresywnego zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu innych osób oraz przejawów wandalizmu                   
i konfliktu z prawem. 

19. Wykonawca ma prawo wyprosić Uczestnika w trakcie Kursu, bez zwrotu należności za ten Kurs, bez możliwości odrobienia 
zajęć, jeśli nie dostosuje się do zasad prowadzenia Szkoleń organizowanych przez Wykonawcę.  

20. Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania Uczestnika z zasadami przeprowadzania Kursu. 
Cena za Kurs za jedną osobę jest podawana w Umowie i jest ceną brutto. 

21. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego, Organizator zapewnia zastępstwo lub realizację odwołanych zajęć           
w innym ustalonym przez instruktora terminie. 

22. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu wyjątkowych okoliczności (np.: klęska żywiołowa).                   
W tym przypadku nie ma możliwości zwrotu pieniędzy. 

23. Wszystkie ustalenia między Kursantem, a Ośrodkiem muszą mieć formę pisemną. 
24. W czasie zagrożenia Covid-19, Uczestnik kursu stacjonarnego zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych zasad 

bezpieczeństwa, zawartych w Zasadach Bezpieczeństwa w okresie trwania epidemii COVID-19. 
25. OSK "Drive it" oświadcza, że w związku ze stanem pandemii i istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, do czasu 

odwołania stanu zagrożenia, zajęcia w ramach kursów stacjonarnych oraz zajęcia praktyczne będą realizowane                               
z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS (Głównego Inspektora Sanitarnego) oraz wszelkimi 
wytycznymi i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w momencie rozpoczęcia warsztatów, a także przepisami które mogą 
zostać wprowadzone po rozpoczęciu warsztatów. 

26. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że forma części teoretycznej może ulec zmianie z formy stacjonarnej na zdalną (kurs 
online) w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem kursu lub w trakcie jego trwania dojdzie do zwiększenia zagrożenia 
epidemiologicznego na terenie kraju w związku z Covid-19 lub też wejdą w życie nowe ograniczenia lub wytyczne 
administracji rządowej, samorządowej, GIS lub Sanepidu dotyczące zapobiegania zakażeniu wirusem Covid-19. W takiej 
sytuacji zmiana formy kursu ze stacjonarnej na zdalną może nastąpić w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym,                       
o czym OSK "Drive it" poinformuje Uczestnika niezwłocznie drogą mailową lub telefoniczną. 
Ze względu na fakt, że sytuacja epidemiologiczna w związku z Covid-19 jest okolicznością zewnętrzną i niezależną od OSK 
"Drive it" Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości możliwość zmiany formy szkolenia (część teoretyczna)                                    
ze stacjonarnej na zdalną i wyraża na to zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. 
W przypadku zmiany formy szkolenia ze stacjonarnej na zdalną wymiar godzin kursu, cena, liczebność grup nie ulegną 
zmianie. 

27. Uczestnicy zajęć lub/oraz ich opiekunowie są świadomi potencjalnych zagrożeń wynikających ze spotkań grupowych                      
oraz ponoszą wszelką odpowiedzialność za swoje zdrowie/ zdrowie swoich dzieci. 

 
Definicje używane w niniejszym regulaminie: 
Uczestnik – osoba, która bezpośrednio bierze udział w szkoleniu. Może to być zarówno osoba fizyczna, która uczestniczy w Kursie po 
podpisaniu Umowy, jak również osoba, która uczestniczy w Kursie po oddelegowaniu przez Zamawiającego. 
Zamawiający – podmiot gospodarczy zgłaszający Uczestników Kursu lub osoba, która jest Rodzicem/ Opiekunem niepełnoletniego Uczestnika 
Kursu. 
Kurs/szkolenie – zajęcia edukacyjne prowadzone przez Organizatora w wyznaczonym lub ustalonym miejscu i czasie, po wypełnien iu przez 
Zamawiającego i Uczestników obowiązków formalnych. 
Organizator/ Wykonawca – OSK „Drive it", plac Targowy 18, 55-220 Jelcz-Laskowice - podmiot organizujący i przeprowadzający Kurs. 

 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Ośrodka Szkolenia Kierowców „Drive it" Maciej Sornat, 
który zrozumiałam/em w całości, akceptuję i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 
 
 
………………………………………………………………… 
Osoba szkolona/ opiekun osoby szkolonej 

 


