
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 01.09.2022r.  

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. 

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w dwóch formach: 

1. E-learning – osoba szkolona otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej, na której w trakcie 90 dni od dnia wysłania maila 

aktywacyjnego może zapoznawać się ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 

2. Wykłady stacjonarne – cykl czterech spotkań, dwa wtorki i dwa czwartki w godz. 18:00-21:30, zajęcia realizowane są w siedzibie 

Automobilklubu Polski przy ul. Powstańców Śląskich 127. 

Jazdy doszkalające przypominające/manewrowe/w ruchu drogowym realizowane są w systemie spotkań dwugodzinnych. Ilość spotkań jest 

dowolna. Istnieje możliwość wykupienia pakietów 10-godzinnych. W ramach jednego pakietu można wybrać różne rodzaje zajęć. 

Zajęcia na płycie poślizgowej dla początkujących/średniozaawansowanych/zaawansowanych realizowane są w systemie spotkań 

dwugodzinnych. Ilość spotkań jest dowolna. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach dla średniozaawansowanych jest odbycie przynajmniej 

jednego spotkania w ramach zajęć dla początkujących. Analogicznie, warunkiem uczestniczenia w zajęciach dla zaawansowanych jest odbycie 

przynajmniej jednego spotkania w ramach zajęć dla średniozaawansowanych. Zajęcia na płycie poślizgowej dla 

początkujących/średniozaawansowanych/zaawansowanych mogą być realizowane pojazdem klienta lub pojazdem ODTJ. 

Zajęcia z doskonalenia techniki jazdy sportowej realizowane są wyłącznie pojazdem klienta, w systemie spotkań dwugodzinnych. Ilość spotkań 

jest dowolna.  

 

OBOWIĄZKI  OSOBY SZKOLONEJ 

Osoba szkolona ma obowiązek obecności na zajęciach praktycznych w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie innych 

substancji odurzających.  

Osoba szkolona zgłaszając się na zajęcia z wykorzystaniem własnego pojazdu akceptuje w pełni regulamin oraz jest świadoma ryzyka jakie 

wiąże się z uczestnictwem w zajęciach z doskonalenia techniki jazdy samochodem. Automobilklub Polski Centrum Szkoleń Motorowych Sp. 

z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu, jeśli powstały z przyczyn niezależnych od Automobilklubu 

Polski Centrum Szkoleń Motorowych Sp. z o.o.  

Uczestnik szkolenia ma obowiązek posiadać przy sobie do okazania ważny dokument prawa jazdy i/lub dokument potwierdzający aktualne 

badania techniczne własnego samochodu. 

Odwołanie lub przełożenie szkolenia może nastąpić z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem, bezpośrednio u instruktora. Nieobecność 

na szkoleniu, niezgłoszona w terminie skutkuje przepadnięciem terminu oraz brakiem zwrotu wpłaconej kwoty. 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE 

Aby zapisać się na jazdy doszkalające należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie ODTJ. Kolejnym krokiem 

jest uiszczenie opłaty za szkolenie zgodnie z obowiązującym cennikiem najpóźniej 48 godzin przed zajęciami. Terminowa wpłata za szkolenie 

jest jednocześnie gwarantem rezerwacji miejsca.  

W przypadku wyboru szkolenia „jazdy doszkalające przypominające/manewrowe/w ruchu drogowym” istnieje możliwość szkolenia na 

pojeździe kursanta, jednakże cena nie ulega zmianie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



WARUNKI PŁATNOŚCI 

Wysokość opłaty za szkolenie określa cennik.  

Voucher rabatowy -10% nie obowiązuje w przypadku pakietów oraz innych cen promocyjnych.  

 

Opłatę za szkolenie 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. B, imię i nazwisko osoby szkolonej. 

 

Istnieje możliwość zakupu vouchera prezentowego. Voucher wydawany jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Automobilklubu  

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.  

Istnieje możliwość otrzymania faktury, jednak zostanie ona wystawiona dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Automobilklubu. 

 

 

WARUNKI REZYGNACJI ZE SZKOLENIA 

 

Kursant ma możliwość rezygnacji ze szkolenia oraz zwrotu całości wniesionej opłaty tylko, jeżeli poinformuje biuro Ośrodka z co najmniej 

24-godzinnym wyprzedzeniem. Rezygnacji można dokonać wyłącznie w formie pisemnej. Zwroty dokonywane są jedynie na rachunek 

bankowy.  

 

 

 


