
 

 

UMOWA SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO 

Zawarta dnia…………………………….......…… w .............................  
 

pomiędzy OSK „Drive it” Maciej Sornat (00440215) z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, plac Targowy 18, Jelcz Laskowice 55-220, 
 

posiadającym NIP 896-193-57-11, REGON 520882925, reprezentowanym przez Macieja Sornat zwanym dalej Ośrodkiem, 
 

a Panem/Panią 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………. Zam. Ulica nr ………………………………………………………….. 
 

Kod pocztowy - Miejscowość…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………  
 

PESEL……………………………………............…………, nr telefonu…………………................…… zwanym(-ą) dalej Kursantem/osobą szkoloną. 
 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY, PŁATNOŚCI 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest szkolenie uzupełniające w zakresie nauki jazdy dla kategorii B. 

2. Szkolenie obejmuje   ..............   godzin zegarowych szkolenia praktycznego. 

3. Należność za szkolenie uzupełniające wynosi ................... 

4. Płatność za szkolenie uzupełniające odbywa się co najmniej 24h przed rozpoczęciem szkolenia gotówką lub kartą w biurze, lub 
przelewem. Warunkiem zakwalifikowania płatności przez Ośrodek jest podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska Kursanta.  

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 

5. Płatność może się również odbyć bezpośrednio u instruktora przeprowadzającego szkolenie uzupełniające, najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia szkolenia uzupełniającego, kartą lub gotówką w wyliczonej kwocie zgodnej z podaną w ust. 3. 

6. Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców „Drive it" Maciej Sornat stanowi załącznik nr 1 do Umowy, który jest integralną  

częścią Umowy.  

§ 2. ZOBOWIĄZANIA OSK 

1. Ośrodek zobowiązuje się: 

a. do zapewnienia osobie szkolonej w ramach szkolenia uzupełniającego ilości godzin zegarowych (1h=60min) szkolenia 
praktycznego w liczbie zgodnej z §1 ust. 2, 

b. do przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego przez wykwalifikowanego instruktora oraz oświadcza, iż dysponuje 
sprzętem i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia, 

c. do rzetelnego  przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności wynikających z programu szkolenia. 
d. w przypadku rezygnacji osoby szkolonej z uczestnictwa w Kursie do zwrotu wniesionych płatności za niewykorzystaną część 

szkolenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia poinformowania o rezygnacji zgodnie z §3 ust. 3, 
 

§ 3. ZOBOWIĄZANIA KURSANTA 

1.   Kursant, zobowiązuje się do: 
a. zapoznania z warunkami, podpisania i przestrzegania postanowień: Umowy i Regulaminu Ośrodka Szkolenia Kierowców 

„Drive it" Maciej Sornat, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, a także zgody na przetwarzanie danych 
osobowych; 

b. uregulowania należności związanych z udziałem w Szkoleniu zgodnie z § 1 ust. 3,4,5.; 

c. wypełniania wszelkich ankiet, formularzy i udzielania informacji związanych z jego udziałem w Szkoleniu, zarówno w 
trakcie, jak i po jego zakończeniu. 

2. Kursant oświadcza, że nie będzie uczestniczył w zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających . W przypadku 
przystąpienia osoby szkolonej do szkolenia praktycznego w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działa jącego 
podobnie do alkoholu, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za 
szkolenie, dodatkowo ośrodek ma prawo poinformować o zdarzeniu policję. 

3. Kursant może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie, informując o tym mailowo, osobiście lub telefonicznie.  
4. Osoba szkolona zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby ukończyć szkolenie uzupełniające w okresie 3 miesięcy od zawarcia 

niniejszej umowy (nie dotyczy przypadków losowych osoby szkolonej, o których należy poinformować ośrodek). Jeżeli uczestnik nie 
ukończy szkolenia uzupełniającego w w/w okresie uznajemy, że rezygnuje ze szkolenia w naszym Ośrodku.   

5. Kursant zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności na umówionym wcześniej szkoleniu praktycznym, nie później niż  
24 godziny przed terminem rozpoczęcia tego szkolenia. 

6. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 5, osobie szkolonej zostanie naliczona dodatkowa opłata w 
wysokości 50zł za każdą godzinę, która została zaplanowana, a nie odbyła się. Nie dotyczy to przyczyn losowych. 

7. W przypadku umyślnego stworzenia, przez osobę szkoloną zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników ruchy drogowego bądź 
mienia ośrodka, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie. 
 



 

 

 
 
 

§ 4 POZOSTAŁE USTALENIA 
 

1. Pozostałe ustalenia do niniejszej Umowy zawarte są w Regulaminie Ośrodka Szkolenia Kierowców „Drive it" Maciej Sornat, który 
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania poufności, nie ujawniania, nie wykorzystywania oraz nie przekazywania osobom 
trzecim informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, które uzyskała podczas negocjacji niniejszej Umowy , przy 
jej zawieraniu lub w trakcie jej realizacji. 

3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa („Informacje Poufne”) Strony rozumieją, zgodnie z definicją zawartą w art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 
19 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993, nr 47 poz. 211 z późn. zm.), nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Niniejsze postanowienie 
stosuje się również do informacji, które przestaną być poufne z powodu naruszenia niniejszego postanowienia przez jedną ze Stron 
lub przez osobę trzecią, której dana Strona powierzyła wykonanie niniejszej Umowy w całości lub w części. 

 
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. 
4. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia jest Sąd właściwy ze względu 

na siedzibę Ośrodka. 
5. Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu, który będzie przechowywany w siedzibie Ośrodka i udostępniany na żądanie osoby 

szkolonej, bez ręcznych dopisków i skreśleń. 
6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 
 
 

OŚRODEK:                                                                                             Osoba szkolona/ opiekun osoby szkolonej: 

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

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Drive it Maciej Sornat z siedzibą plac Targowy 
18, 55-220 Jelcz - Laskowice, jako administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  
 
Informacje dotyczące przetwarzania moich danych osobowych przez Drive it Maciej Sornat zawarte są w "Informacji dotyczącej 
przetwarzania przez Drive it Maciej Sornat danych osobowych." 
 
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że poniższa zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.      
                                                      
Wyrażam zgodę na używanie przez Drive it Maciej Sornat, telefonu lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i poczty e-mail 
dla celów marketingu bezpośredniego Ośrodka Szkolenia Kierowców "Drive it". 

 
 

Data i podpis oświadczającego: 

 

__________________________________ 


