REGULAMIN
udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy
Regulamin udostępniania placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Legnicy, określa zasady i warunki odpłatnego udostępniania placu manewrowego w celu
prowadzenia jazd próbnych.
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki odpłatnego udostępniania placu manewrowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy w celu prowadzenia jazd próbnych.
2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
a. „WORD”, należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy,
b. „OSK”, należy przez to rozumieć Ośrodek Szkolenia Kierowców, występujący jako najemca
placu manewrowego, działający na podstawie Ustawy o kierujących pojazdami z dnia
5 stycznia 2011 r., (Dz.U. z 2011 r., Poz. 151 z późń. zm.) wpisany do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, prowadzonego przez starostę
c.

właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej szkoleniem,
„Instruktorze”, należy przez to rozumieć osobę, która reprezentuje OSK i sprawuje nadzór nad
osobą korzystającą z placu manewrowego, posiadającą uprawnienia instruktora nauki jazdy
w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., o Kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r., Poz.
151 z późń. zm.) w zakresie kategorii prawa jazdy, w ramach której przeprowadzana jest

jazda próbna,
d. „Pojeździe OSK”, należy przez to rozumieć pojazd zapewniony przez OSK, spełniający
warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2013 roku w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.
U. z 2013 r., Poz. 951 z późn. zm.),
e.

„Jeździe próbnej”, należy przez to rozumieć prowadzenie pojazdu przez osobę, mająca
na celu podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia pojazdów,

f.

przeprowadzaną przez i pod nadzorem instruktora OSK,
„Osobie realizującej jazdę próbną”, należy przez to rozumieć osobę, która realizuje jazdę
próbną przeprowadzaną przez i pod nadzorem instruktora OSK.
§2

1. Korzystanie z placu manewrowego jest odpłatne i obejmuje jazdę przy użyciu pojazdu OSK,
w obecności instruktora nauki jazdy.
2. Jazda próbna wyznaczana jest w blokach czasowych co 30 minut.
3. Opłata za korzystanie z placu manewrowego wynosi:


dla kategorii B prawa jazdy - 30,75 zł brutto (25,00 zł netto) za każde rozpoczęte 30 minut



dla pozostałych kategorii prawa jazdy - 43,05 zł brutto (35,00 zł netto) za każde rozpoczęte 30
minut.

4. WORD udostępnia plac manewrowy na podstawie:


stałej umowy najmu,



jednorazowego wniosku

5. Plac manewrowy może zostać udostępniony:


w dni wolne od pracy od godziny 8:00,



w pozostałe dni tygodnia od godziny 6:00 do godziny 7:15 oraz od godziny 16:00, pod
warunkiem, że nie odbywają się w tym czasie egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
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szkolenia i kursy organizowane przez WORD, których część praktyczna wiąże się
z wykorzystaniem placu manewrowego.
6. Udostępnianie placu manewrowego może zostać zawieszone przez WORD w dowolnym czasie
bez podania przyczyny.
7. Korzystający z placu manewrowego, zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego
regulaminu.
8. WORD zastrzega sobie prawo jednoczesnego wynajmowania placu manewrowego kilku
odrębnym OSK, jednakże w takim przypadku ilość pojazdów OSK na placu manewrowym nie
może przekraczać ilości dostępnych stanowisk manewrowych.
§3
1. Udostępnienie placu manewrowego odbywa się na następujących zasadach:


jazda próbna na placu manewrowym odbywać się może wyłącznie pod nadzorem instruktora
nauki jazdy, posiadającego uprawnienia w zakresie kategorii prawa jazdy, w ramach której
przeprowadzana jest jazda próbna,



instruktor nie może nadzorować jazdy próbnej dla więcej niż 1 osoby jednocześnie,



na stanowiskach manewrowych przeznaczonych do jazd próbnych może być szkolona tylko
jedna osoba,



pojazdy na których będą się odbywać jazdy próbne winne spełniać warunki określone
przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.
z 2013 r., Poz. 951 z późn. zm.),



pojazd wykorzystywany do przeprowadzenia jazdy próbnej musi być odpowiedni dla kategorii
prawa jazdy, w ramach której przeprowadzana jest jazda próbna,



pojazd wykorzystywany do przeprowadzenia jazdy próbnej powinien posiadać ważne

ubezpieczenie OC, NNW.
2. WORD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zarówno na osobie, jak i na
mieniu, powstałe w związku lub podczas korzystania z placu manewrowego przez OSK, którym
plac został udostępniony. W szczególności WORD nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe u osób uczestniczących w jazdach próbnych, instruktorów nauki jazdy i jakichkolwiek
innych osób trzecich, ani za szkody powstałe w pojazdach wykorzystywanych do jazd próbnych.
3. OSK, którym udostępniono plac manewrowy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie
szkody, zarówno na osobie, jak i w mieniu (w tym mieniu WORD i innych osób), powstałe podczas
lub w związku z korzystaniem z placu manewrowego.
4. W przypadku wątpliwości co do odpowiedzialności sprawcy szkody, Najemca w celu ustalenia
odpowiedzialności zobowiązany jest wezwać POLICJĘ.
5. W razie powstania szkody przedstawiciel OSK zobowiązany jest
oświadczenia, którego wzór określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

wypełnić

formularz

6. Zabrania się na terenie WORD, przebywania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu
lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz wprowadzania do obrotu i spożywania
napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt 6, osoba ze strony WORD
nadzorująca korzystanie z placu manewrowego informuje o tym fakcie Policję.
8. W razie wystąpienia przypadku, o którym mowa w pkt 6, OSK, który wynajął plac manewrowy,
nie może żądać zwrotu zapłaty za wynajem placu.
§4
1. Zapisy na jazdy próbne oraz rezerwacje wolnych terminów są prowadzone według kolejności
zgłoszeń w Sekretariacie WORD w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do
14:00.
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2. Opłata za usługę:


w przypadku zawarcia umowy stałej zasady rozliczeń zostaną określone w tej umowie,



w przypadku wniosków jednorazowych przed rezerwacją terminu korzystania z placu
manewrowego należy dokonać opłaty w wysokości określonej § 2 pkt. 3 przelewem na
rachunek bankowy WORD w BZ WBK nr 37 1500 1504 1215 0001 1612 0000. Na dowodzie
opłaty winien znajdować się dopisek: „Udostępnienie placu manewrowego kat. ............... ,
nazwa (skrócona) OSK ...............................”. Dowód opłaty należy złożyć w WORD.

3. Warunkiem dokonania zapisu na jazdę po placu manewrowym jest wypełnienie karty zgłoszenia,
(Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz opłacenie usługi zgodnie z zapisami pkt. 3.
4. Wypełnioną kartę zgłoszenia, a w przypadku wniosków jednorazowych również potwierdzenie
dokonania wpłaty, OSK możne dostarczyć do WORD za pośrednictwem poczty, osobiście lub też
przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@word-legnica.pl.
5. Prawidłowo wypełniona oraz zatwierdzona przez WORD karta zgłoszenia stanowi potwierdzenie
przyjęcia rezerwacji i żądanego terminu. W przypadku, gdy zapis na jazdę po placu manewrowym
dokonywany jest z wykorzystaniem poczty elektronicznej, potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest
informacja zwrotna przesłana przez pracownika WORD na adres e-mail nadawcy zgłoszenia.
6. Warunkiem przystąpienia do jazdy po placu jest:


wyznaczenie terminu jazdy po placu manewrowym,



obecność uprawnionego instruktora nauki jazdy oraz osoby korzystającej z jazdy próbnej,
zgodnie ze zgłoszeniem w karcie zgłoszenia,



podstawienie pojazdu OSK przeznaczonego do realizacji jazdy próbnej.

7. Dopuszcza się rezygnację lub przełożenie terminu udostępnienia placu po uprzednim
poinformowaniu pracownika biura obsługi klienta odpowiedzialnego za planowanie i organizację
jazd próbnych. Zmiany, o których mowa, należy zgłosić w dniu poprzedzającym zaplanowany
termin korzystania z placu najpóźniej do godziny 14:00. W przypadku kiedy termin korzystania
z placu manewrowego przypada na dni wolne od pracy, rezygnację lub przełożenie terminu składa
się w dzień pracujący poprzedzający dni wolne od pracy do godz. 14:00.
§5
1. W przypadku braku możliwości skorzystania z placu manewrowego z przyczyn leżących po
stronie WORD zostanie dokonany zwrot niewykorzystanej, proporcjonalnie wyliczonej części
wniesionej opłaty przelewem, na wskazane przez OSK konto lub strony ustalą inny termin
korzystania z placu manewrowego.
2. W przypadku nieskorzystania z placu manewrowego z przyczyn leżących po stronie OSK
w wyznaczonym terminie, wpłacona kwota przepada na rzecz WORD.
3. W przypadku spóźnienia się osoby zainteresowanej, czas korzystania z placu ulega skróceniu
stosownie do czasu spóźnienia.
4. Osoby korzystające z placu manewrowego mają obowiązek :


przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,



korzystania z placu manewrowego wyłącznie w celu przeprowadzania jazd próbnych,



korzystania z placu manewrowego z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności,



stosowania się do ustnych poleceń pracownika portierni WORD,



opuszczenia placu manewrowego bez wezwania, niezwłocznie po upływie czasu, na jaki plac
został udostępniony,



przestrzegania przepisów BHP i ppoż.,



posiadania przy sobie i okazywanie na żądanie pracownika portierni WORD dokumentu
tożsamości, legitymacji instruktora,



w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu pracownikowi portierni WORD przysługuje
prawo nakazania opuszczenia placu manewrowego, niezależnie od czasu, jaki pozostał do
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zakończenia okresu, na jaki plac został udostępniony. W tej sytuacji wniesiona opłata
przepada na rzecz WORD Legnica.
5. Każdorazowy wjazd i wyjazd na plac manewrowy ze strony WORD nadzorować będzie pracownik
portierni prowadzący stosowny harmonogram korzystania z palcu manewrowego, wpisując
między innymi godzinę rozpoczęcia i zakończenia jazdy próbnej.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., Poz. 128) oraz
przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.
(Dz. U. Nr 30 Poz. 151 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Karta zgłoszenia jazd próbnych na placu manewrowym WORD Legnica

Wypełnia wnioskodawca (OSK lub instruktor)
Nazwa OSK :

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Adres:
……………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy ………………………………………
miejscowość ………………………………….
Nr telefonu:

………………………………………

NIP:
………………………………………
Kategoria prawa jazdy: …………………………….
Termin zajęć: ………………………………………
w godzinach: ………………………………...
Nazwisko i imię instruktora nauki jazdy który będzie nadzorował jazdę próbną:
……………………………………………………………………………………………………
Kod instruktora: ………………………………………
Nazwisko i imię osoby uczestniczącej w zajęciach: ………………………………………………………….
Oświadczam,

iż

zapoznałem/am

się

z

postanowieniami

regulaminu

udostępniania

placu

manewrowego należącego do WORD Legnica w celu przeprowadzenia jazd próbnych, mających na
celu podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia pojazdów oraz akceptuję jego
postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz 883 ze. zm.) w zakresie
niezbędnym do wystawienia faktury oraz prowadzenia rejestru osób, którym udostępniono plac
manewrowym w WORD Legnica.
………………………………
czytelny podpis zgłaszającego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Wypełnia WORD
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia i rezerwacji terminu jazdy.
Termin zajęć: ………………………… Kategoria: ………………………….
Godziny zajęć: od ……………. do …………….

………………………………
czytelny podpis osoby przyjmującej
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Oświadczenie

Ja niżej podpisany/na ………………………….., kod instruktora: …………………………, reprezentując:
……………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa OSK)

Oświadczam, że w dniu ………………………. w trakcie korzystania z placu manewrowego, realizując
jazdę próbną z Panem/Panią …………………………………………, na placu manewrowym WORD
Legnica uszkodzeniu uległo:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……….

Odszkodowanie w wysokości naliczonej przez WORD na podstawie dokumentów źródłowych,
zobowiązuje się wpłacić w ciągu 14 dni od daty przekazania wyliczenia do OSK na rachunek WORD
Legnica.

………………………………………………………
(podpis osoby składającej oświadczenie w imieniu OSK)
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