REGULAMIN jazd doszkalających dla osób posiadających prawo jazdy.
Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady uczestnictwa w jazdach doszkalających organizowanych przez Automobilklub Polski
Centrum Szkoleń Motorowych Sp. z o.o. i obowiązuje od 01.09.2021r.
Wszystkie treści zawarte w niniejszym regulaminie są zgodne z obowiązującym prawem.
Jazdy doszkalające dla osób posiadających prawo jazdy są szkoleniem indywidualnym.
OBOWIĄZKI OŚRODKA
Ośrodek dysponuje kadrą instruktorów posiadających kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania szkoleń w zakresie doskonalenia techniki
jazdy w kategorii odpowiedniej do rodzaju szkolenia.
Ośrodek szkolenia ma obowiązek zapewnić osobie szkolonej zajęcia zgodnie z ofertą.
OBOWIĄZKI OSOBY SZKOLONEJ
Osoba szkolona ma obowiązek obecności na zajęciach praktycznych w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie innych
substancji odurzających.
Uczestnik szkolenia ma obowiązek posiadać przy sobie do okazania ważny dokument prawa jazdy.
Odwołanie lub przełożenie szkolenia może nastąpić z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem bezpośrednio u instruktora lub u pracownika
biura. Nieobecność na szkoleniu, niezgłoszona na dzień wcześniej (nie wliczając dni wolnych od pracy) skutkuje przepadnięciem terminu
oraz brakiem zwrotu wpłaconej kwoty.
W przypadku szkoleń w zakresie kat. A prawa jazdy kursant zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój motocyklowy oraz kask.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE
Aby pozytywnie przejść proces zapisu na jazdy doszkalające dla osób posiadających prawo jazdy, osoba zainteresowana ma obowiązek
skontaktowania się z biurem ODTJ. Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty za szkolenie zgodnie z obowiązującym cennikiem najpóźniej 2
dni przed zajęciami. Terminowa wpłata za szkolenie jest jednocześnie gwarantem rezerwacji miejsca.
Istnieje możliwość szkolenia na pojeździe kursanta, jednakże cena nie ulega zmianie.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Wysokość opłaty za szkolenie określa cennik.
Opłatę za kurs należy przelać na rachunek bankowy 64 1160 2202 0000 0003 5059 2475: Automobilklub Polski Centrum Szkoleń
Motorowych Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa w tytule przelewu należy umieścić: jazdy doszkalające kat. ….
imię i nazwisko osoby szkolonej.
Istnieje możliwość zakupu vouchera prezentowego. Voucher wydawany jest z trzymiesięcznym terminem ważności i musi być
wykorzystany w tym okresie. Jest możliwość jednorazowego przedłużenia ważności vouchera o 30 dni za dodatkową opłatą wynoszącą
100zł brutto.

WARUNKI REZYGNACJI Z KURSU
Kursant ma możliwość rezygnacji ze szkolenia oraz do zwrotu całości wniesionej opłaty tylko jeżeli poinformuje Ośrodek Szkolenia o tym
fakcie z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Rezygnacji można dokonać wyłącznie w formie pisemnej.
Rezygnacja ze szkolenia w terminie krótszym niż tydzień przed datą jego rozpoczęcia związana jest z konsekwencjami finansowymi osobie szkolonej przysługuje wówczas zwrot 50% wpłaconej kwoty.

