
REGULAMIN DOSZKALANIA  
W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW  

AUTOMOBILKLUBU POLSKI 
 
Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady dotyczące jazd doszkalających obowiązujące od 
01.08.2022r. w Ośrodku Szkolenia Kierowców Automobilklubu Polski. 
 
Wszystkie treści zawarte w niniejszym regulaminie są zgodne z obowiązującym prawem  
i rozporządzeniami w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia 
do kierowania pojazdami.  
 
Kursant, który będzie korzystał z oferty OSK Automobilklubu Polski po raz pierwszy, ma obowiązek 
przesłania swojego zgłoszenia na jazdy doszkalające, za pośrednictwem druku on-line, umieszczonego 
na stronie Automobilklubu Polski lub wypełnienia odręcznie formularza zgłoszeniowego w biurze OSK.   
Ma również obowiązek uiszczenia wpłaty za jazdy doszkalające zgodnej z aktualnym cennikiem z takim 
wyprzedzeniem, aby wpłata była zaksięgowana na koncie Automobilklubu Polski na minimum dobę 
przed rozpoczęciem szkolenia. 
Terminowa wpłata za szkolenie jest jednocześnie gwarantem rezerwacji miejsca. 
 
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego na jazdy doszkalające, Ośrodek Szkolenia Kierowców  
w przeciągu 24 godzin (nie wliczając dni wolnych od pracy), przesyła kursantowi zarezerwowane dla 
niego terminy. 
 
Kolejne terminy jazd doszkalających można umawiać już telefonicznie pod nr: 510-630-730. 
 
W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo wymagana jest zgoda rodzica (druk do pobrania ze 
strony lub dostępny w biurze OSK). 
 
Osoba szkolona ma obowiązek obecności na zajęciach praktycznych w stanie nie wskazującym na 
spożycie alkoholu lub zażycie innych substancji odurzających. 
Odwołanie lub przełożenie zajęć praktycznych nastąpić może jedynie z minimum 24 godzinnym 
wyprzedzeniem bezpośrednio u instruktora.  
 
Naruszenie zasad określonych w akapicie powyżej skutkuje brakiem zwrotu wpłaconej kwoty. 
     
 
WARUNKI PŁATNOŚCI 
Wysokość opłat za kurs określa cennik OSK.  
 
Opłatę za kurs można przelać na rachunek bankowy:  
15 1160 2202 0000 0001 7910 7251  
Automobilklub Polski, ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa  
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kursanta oraz dodać dopisek: jazdy doszkalające kat … 
Możliwa jest również płatność kartą lub gotówką w kasie Automobilklubu Polski (pokój 207, II piętro) 
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00.  
 
WARUNKI REZYGNACJI Z JAZD DOSZKALAJĄCYCH 
Kursant ma możliwość rezygnacji z jazd doszkalających oraz zwrotu wpłaconej kwoty tylko jeżeli zgłosi 
ten fakt z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem bezpośrednio instruktorowi prowadzącemu.  
 
W przypadku nie zachowania ww. terminu rezygnacji, zwrot nie przysługuje.  
 

AKCEPTUJĘ                          
powyższy regulamin 

 
 
Warszawa, dnia …………………..                                    ………………………………… 
 

 
 

 


