UMOWA
Kurs podstawowy
zawarta w ……………………………., w dniu ………………………., pomiędzy:
Panem/Panią ……………………………………………………………………………………………………….
numer PESEL................................................., zamieszkałym(ą) w ........................................................................,
ul........................................................................................, numer telefonu …........................................................,
zwanym(ą) dalej Osobą szkoloną a
…................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
zwanym dalej Ośrodkiem.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1.

Strony postanawiają na mocy niniejszej umowy uregulować wzajemne zobowiązania dotyczące

świadczenia przez Ośrodek usług szkoleniowych.
2.

Strony zawierając niniejszą umowę będą przestrzegać w szczególności przepisów wynikających z Kodeksu

Cywilnego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawy o Szkoleniu i Egzaminowaniu, Ustawy o Swobodzie
Działalności Gospodarczej i regulacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
§ 2.
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie przez Ośrodek szkolenia -

1.

Kursu Nauki Jazdy

kategorii B, w którym Osoba szkolona zobowiązuje się wziąć udział.
Kurs rozpocznie się w dniu ……………………………… zajęciami teoretycznymi w siedzibie Ośrodka.

2.

Kolejne zajęcia będą odbywały się zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Ośrodek.
§ 3.
Obowiązki ośrodka
1.

Ośrodek zobowiązuje się do przeszkolenia Osoby szkolonej w zakresie wskazanej powyżej kategorii prawa

jazdy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym regulacjami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016r., poz. 280 i 1584).
2.

Ośrodek oświadcza, że dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia

szkolenia.
3.

Ośrodek zapewnia szkolenia teoretyczne w wymiarze 30 godzin (1h=45min) oraz szkolenia praktyczne

w wymiarze 30 godzin (1h=60min).
4.

Ośrodek zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształcenia umiejętności wynikających

z programu szkolenia przez wykwalifikowanych instruktorów.
§ 4.
Obowiązki osoby szkolonej
1.

Osoba szkolona zobowiązuje się do uczestniczenia w zajęciach i potwierdzania swojej obecności.

2.

Osoba szkolona zobowiązuje się powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem Ośrodek w przypadku

zaistnienia przeszkód w uczestnictwie w zajęciach. Osoba szkolona jest zobowiązana wziąć udział
w kolejnych zajęciach, wyznaczonych przez Ośrodek.
3.

Osoba szkolona zobowiązana jest do uiszczenia należnego Ośrodkowi wynagrodzenia.
§ 5.
Siła wyższa

1.

W przypadku wystąpienia okoliczności za które żadna ze stron nie ponosi winy, w szczególności w razie

złych warunków atmosferycznych, działania sił przyrody, których nie można było przewidzieć, strajków,
blokad, działań politycznych lub wojennych, epidemii, czasowego zakazu prowadzenia działalności na mocy
decyzji organów państwowych, zniszczenia lub utraty mienia Ośrodka czy awarii samochodu szkoleniowego,
Ośrodek jest uprawniony do zmiany harmonogramu szkoleniowego.
2.

Zmiana szkolenia w zakresie teoretycznym/praktycznym będzie każdorazowo ustalana wspólnie z Osobą

szkoloną.
3.

Wystąpienie stanu siły wyższej nie uprawnia Osoby szkolonej do odstąpienia od umowy i zwrotu

należności, chyba, że Ośrodek trwale zaprzestał z własnej inicjatywy działalności przez okres dłuższy niż 12
miesięcy.
§ 6.
Opłaty
1.

Strony ustalają koszt szkolenia na kwotę ........................................................................................................,

słownie.................................................................................................................................................................... .
2.

Osoba szkolona może płatność za szkolenie podstawowe rozłożyć, na nieoprocentowane raty. Wtenczas

Strony sporządzą harmonogram płatności, będący załącznikiem do niniejszej umowy.
3.

Płatność za szkolenie może być dokonana w biurze lub przelewem na konto Ośrodka do dnia

…………………… (w przypadku jednorazowej płatności).
4.

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Osoby szkolonej z odbycia kursu po jego

rozpoczęciu bez względu na przyczynę.
§ 7.
Zapis na kurs prawa jazdy
Ośrodek oświadcza, iż kurs prawa jazdy mogą rozpocząć wyłącznie osoby, które we właściwym dla siebie
starostwie pobrały tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), czyli ciąg znaków w postaci specjalnego kodu,
który jest wygenerowany dla kursanta.
§ 8.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Ośrodek oświadcza, że uregulowanie przez Osobę szkoloną całości zobowiązania wobec Ośrodka, oraz zdanie
egzaminów wewnętrznych (teoretyczny i praktyczny), jest warunkiem niezbędnym do uzyskania Zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia i zaktualizowania PKK.

§ 9.
Zmiana Ośrodka
1.

Osoba szkolona ma prawo do zmiany Ośrodka w trakcie szkolenia. W tym przypadku dotychczasowy

Ośrodek wystawia Osobie szkolonej wtórnik karty przeprowadzonych zajęć, celem kontynuacji szkolenia
w innym Ośrodku.
2.

W przypadku chęci zmiany Ośrodka, Osoba szkolona zobowiązana jest do pokrycia niezbędnych kosztów

dotychczasowego szkolenia, wykazanych w Regulaminie Szkolenia dostępnym w siedzibie Ośrodka.
§ 10.
Regulamin Ośrodka
Osoba Szkolona oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Szkolenia dostępnym w siedzibie Ośrodka.
§ 11.
Postanowienia końcowe
1.

Kwestie sporne, nieuregulowane w niniejszej umowie regulują szczegółowo przepisy Kodeksu
Postępowania Cywilnego, oraz przepisy innych regulacji wskazanych w §1 niniejszej umowy.

2.

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

3.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12.
Ochrona danych osobowych

1.

Administratorem danych osobowych Osoby szkolonej jest Ośrodek.

2.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy oraz celem wypełnienia obowiązków

prawnych i administracyjnych przez okres trwania umowy a następnie do czasu przedawnienia roszczeń.
3.

Osoba szkolona ma prawo do wglądu, aktualizacji i sprostowania danych osobowych w dowolnym

momencie a także w razie naruszenia ochrony danych osobowych do wniesienia sprzeciwu oraz skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa poniżej
Osoba szkolona ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
4.

Dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępnianie jedynie podmiotom upoważnionym.
§ 13.
Oświadczenie

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na wykorzystanie wizerunku lub danych osobowych w celach promocji Ośrodka.

Ośrodek

...............................................................

Osoba Szkolona
…....................................................................................

