Załącznik do zarządzenia nr 50/11/2/2018
Dyrektora WORD w Toruniu
z dnia 27 grudnia 2018 r.

REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH
DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW OCZEKUJĄCYCH NA EGZAMIN
1. Celem oferty WORD w Toruniu jest ograniczenie stresu egzaminacyjnego poprzez
możliwość zapoznania się i skorzystania z infrastruktury WORD w Toruniu.
2. Z oferty mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie kat. B,
B+E, C lub T i oczekują na egzamin - wyznaczony został względem nich termin
egzaminu w WORD Toruniu.
3. Oferta obejmuje jednorazową, 20-minutową jazdę próbną po wyznaczonym torze lub
miejscu placu manewrowego na kat. B lub B+E oraz 30-minutową jazdę próbną na placu
manewrowym na kat. C lub T.
4. Nie dopuszcza się możliwości dwukrotnego skorzystania z oferty opisanej w pkt 3
w okresie do wyznaczonego egzaminu.
5. Jazdy próbne odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach, w których nie
przeprowadza się egzaminów ani innych zajęć praktycznych.
6. Osoba korzystająca z oferty ponosi koszty używania pojazdu i placu manewrowego
w wysokości zryczałtowanej :
1) kat. B – 36 zł,
2) kat. B+E – 55 zł,
3) kat. C – 60 zł,
4) kat. T – 64 zł.
7. Pojazdy i place manewrowe udostępniane będą zainteresowanym w terminie zgodnym
z wcześniejszym zapisem.
8. Zapisy na jazdę próbną prowadzi Wydział Edukacji Komunikacyjnej i BRD (stanowisko
ds. szkoleń) w WORD w Toruniu i Biuro Obsługi Klienta w Oddziale Terenowym
WORD w Grudziądzu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
9. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia kandydata jest: dokonanie wpłaty za jazdę próbną,
okazanie zaświadczenia o wyznaczeniu terminu egzaminu oraz dokumentu
potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
10. Za zapewnienie bezpieczeństwa osób i sprzętu w czasie świadczenia usługi odpowiadają
wyznaczeni pracownicy WORD niebędący egzaminatorami.
11. Pracownik WORD udostępnia plac manewrowy i pojazd w wyznaczonym terminie osobie
umieszczonej na liście osób zakwalifikowanych, po okazaniu przez nią dokumentu
potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty/ paszport/ karta stałego pobytu).
12. Kandydat na kierowcę zobowiązany jest użytkować pojazd z zachowaniem zasad
prawidłowej eksploatacji i poddawać się zarządzeniom porządkowym pracownika
WORD.
13. Zmiany terminu lub rezygnacji z usługi można dokonać najpóźniej do 2 dni przed
wyznaczonym terminem.
14. W przypadku niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie opłata nie podlega zwrotowi.
15. Osoba odbywająca jazdę próbną ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie
trwania jazdy próbnej w wyniku uszkodzenia bądź utraty pojazdu lub jego części, jeżeli
nie zostały one w całości pokryte przez ubezpieczenie z tytułu ubezpieczenia OC, AC
i NNW.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

