REGULAMIN
Szkoły Nauki Jazdy dla Kobiet „Girls School ”
i warunków w nim zawartych, aż do czasu ukończenia kurs
&1
Szkoła Nauki Jazdy dla Kobiet „ Girls School „ prowadzi szkolenia na prawo jazdy kat. B na
podstawie zezwolenia nr 036701061 wydanego przez Urząd Miasta Łodzi
&2
Warunki przystąpienia do szkolenia podstawowego
1. Wymagany przepisami ustawy odpowiedni wiek, numer PKK i numer pesel .
2. Uiszczenie opłaty za kurs prawa jazdy ( w całość lub I rata – zgodnie z & 5 pkt. 2 )
&3
Po spełnieniu warunków o których mowa w &2 kierownik ośrodka dokonuje wpisu kursanta do
książki ewidencji osób szkolonych, przydziela jej instruktora prowadzącego oraz wydaje przed
rozpoczęciem zajęć teoretycznych kartę przeprowadzonych zajęć.
&4
Szkolenia podstawowego na prawo jazdy kat. B zawiera:
1. 30 h zajęć teoretycznych ( godzina lekcyjna ) oraz 30 h zegarowych zajęć praktycznych.
2. Najwyższej jakości sprzęt szkoleniowo testowy
3. Jazdy po placu manewrowym przygotowanym zgodnie z warunkami technicznymi
4. Możliwość rozpoczęcia jazd w dowolnym miejscu ( na terenie łodzi ) – czas szkolenia
biegnie od chwili wyjazdu instruktora z siedziby firmy tj. Łódź, al. Kościuszki 3
5. Szkolenia na samochodach Hyundai i20 – identycznych jak na egzaminie państwowym
6. Materiały dydaktyczne : ksiązki do nauki materiały należy zwrócić do ośrodka
w dniu odbioru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Istnieje możliwość użyczenia
przedmiotowych materiałów na okres po ukończeniu szkolenia w ośrodku za kwotę 35 złotych.
7. Możliwość jazd po placu egzaminacyjnym WORD – koszt 25 złotych za 30 minut
ćwiczeń
8. Ćwiczenia testów na komputerze przy użyciu programów i klawiatury egzaminacyjnej
identycznej jak podczas egzaminu państwowego.
9. Kursy z zakresu pierwszej pomocy oraz niespotykane na rynku ratownictwo dziecięce
przy użyciu fantomów.
&5

Opłaty i warunki płatności
1. Opłaty za kursy i jazdy dodatkowe są zgodne z cennikiem dostępnym na stronie
www.girlsschool .pl lub w biurze firmy w Łodzi, przy al. Kościuszki 3
2. Opłata za kurs podstawowy może być dokonana w całości w dniu przystąpienia do kursu i wpisu
do książki ewidencji osób szkolonych lub w trzech nieoprocentowanych ratach . W tej cenie
szkolenie ważne jest 6 miesięcy od daty zawarcia umowy . Jeżeli z przyczyn kursanta się
przedłuży to kursant dopłaca różnicę ceny jeżeli takowa wystąpi .
- I rata – 600 zł
- II rata – 500 zł

– w dniu zapisu na kurs
– przed rozpoczęciem 1- wszej godziny szkolenia praktycznego

- III rata – 500 zł – przed rozpoczęciem 16 –tej godziny szkolenia praktycznego
3. Opłaty za jazdy dodatkowe mogą być dokonywanego przed każdą odbytą godziną
szkolenia lub z góry za ilość godzin doszkalania uzgodnioną z kierownikiem ośrodka lub
właścicielką .
4. Wszelkie ustalenia dotyczące terminów i płatności dokonywane są za pośrednictwem
biura firmy tel. 666 – 033-039 lub kierownika Girls School p. Małgorzaty Chylińskiej.
5. Nieuregulowanie przez kursanta w terminie którejkolwiek z rat o których mowa w & 5
pkt. 2, upoważnia szkołę nauki jazdy Girls school do przerwania szkolenia do czasu
wpłaty należności.
6. Opłata za kurs uzupełniający wynosi 1600 zł plus szkolenie teoretyczne 200 zł .
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Formy płatności
1. Bezpośrednio w biurze firmy w Łodzi , przy al. Kościuszki 3

&7
Prawa i obowiązki kursanta
1. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego kursant rozpoczyna szkolenie praktyczne w
indywidualnie ustalonych terminach.
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Odwołanie umówionego szkolenia praktycznego jest możliwe najpóźniej na 24 godziny
przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.

7. Niedopełnienie tego terminu skutkuje utratą tych zajęć praktycznych .
8. Odwołanie zajęć praktycznych o których mowa w & 7 pkt. 2 może nastąpić tylko raz podczas
trwania kursu praktycznego. Po wykorzystaniu odwołania szkolenia, kursant za każde nie
stawienie się na zajęciach w umówionym terminie zostanie obciążony za każdą godzinę
nieobecności równowartością godziny jazdy doszkalającej zgodnie z cennikiem szkolenia.

9. Wszelkie ustalanie terminów jazd ich zmiany i odwołania o których mowa w & 7 pkt.1, pkt.2
kursant ma obowiązek zgłaszać w biurze firmy w Łodzi, przy al. Kościuszki 3 tel. 666-033-039
lub kierownikowi ośrodka p. Małgorzacie Chylińskiej.
10. Wszelkie zmiany terminów i przesunięć szkolenia praktycznego przekazywane tylko instruktorowi
traktowane będą jako nie zgłoszone i zastosowany zostanie wobec nieobecności kursanta & 7
pkt. 3 , 4 przedmiotowego regulaminu.
11. Jeżeli kursant ma zamiar spóźnić się powyżej 10 minut w umówione z instruktorem miejsce
musi poinformować biuro lub kierownika ośrodka o zaistniałym fakcie. Instruktor zostanie
natychmiastowo powiadomiony o spóźnieniu .
12. Po zgłoszeniu spóźnienia przez kursanta instruktor będzie oczekiwał na kursanta w umówionym
miejscu, przez ustalony czas, natomiast czas oczekiwania jest traktowany jako czas szkolenia
praktycznego.
13. Na każdych zajęciach zarówno teoretyczne jak i praktyczne kursant ma obowiązek posiadania
przy sobie karty przeprowadzonych zajęć, która stanowi dokument obowiązkowy do
rozpoczęcia szkolenia i dokumentu stwierdzającego tożsamość kursanta.
&8
Prawa i obowiązki instruktora
.
1.

Instruktor ma obowiązek oczekiwania na kursanta we wcześniej ustalonym miejscu przez
10 minut, jeśli umówiona osoba nie pojawi się, instruktor może odjechać z miejsca
oczekiwania.

2. Instruktor jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Instruktor jest osobą decydującą o programie szkolenia praktycznego, dobiera ćwiczenia na
poszczególnych lekcjach, dostosowane do potrzeb kursanta oraz ustala zakres tematyczny
odpowiednio do stwierdzonego poziomu wiedzy, umiejętności i predyspozycji.
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Warunki otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu
1. Odbycie kursu teoretycznego w wymiarze 30 h lekcyjnych
2. Odbycie kursu praktycznego w wymiarze minimum 30 h zegarowych
3. Zaliczenie egzaminu wewnętrznego teoretycznego
4. Zaliczenie egzaminu wewnętrznego praktycznego
5. Uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Szkoły nauki jazdy Girls School
& 10
Rezygnacja ze szkolenia

1. Kursant może zrezygnować ze szkolenia w wybranym przez siebie czasie
2. Zwrot wpłaconej kwoty na poczet szkolenia zostaje zmniejszony o :
a) 500 zł - jeśli rozpoczęte zostały zajęcia teoretyczne ( niezależnie od ilości godzin
uczestnictwa w zajęciach )
b) 50 zł

- za każdą godzinę odbytych zajęć praktycznych ( zgodnie z cennikiem za godzinę

jazdy doszkalającej )
c) 60 zł
3.

- za opłatę rezygnacyjną

Warunkiem zwrotu wpłaconej kwoty jest przedłożenie w biurze firmy dowodu zapłaty
(w przypadku płatności gotówkowych )
& 11
Postanowienia końcowe

1. Podczas nieobecności instruktora zabrania się kursantowi dotykania urządzeń dydaktycznych,
wsiadania do samochodu, uruchamiania samochodu.
2. Wszelkie szkody wynikłe na skutek niedostosowania się do & 11 pkt. 1 kursant będzie zmuszony
pokryć we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Za wszelkie szkody wynikłe na skutek niedostosowania się do instrukcji i poleceń instruktora
szkoła nauki jazdy Girls School nie odpowiada.
4. Kursant, który przystępuje do zajęć w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego
środka odurzającego zostanie usunięty z listy osób szkolonych a wobec niego zostanie
zastosowany system rozliczeń zgodny z & 10 regulaminu.
5. Wszelkie skargi, spory i niewłaściwości w wykonywaniu swoich obowiązków przez instruktorów
szkoły nauki jazdy Girls School należy kierować do kierownika ośrodka
p. Małgorzaty Chylińskiej pod numerem tel. 666-033-039 lub pisemnie na adres :
Girls School - Szkoła Nauki Jazdy dla Kobiet
90-418 Łódź, al. Kościuszki 3
& 12
Uczestnik kursu poprzez pierwszą wpłatę niniejszym oświadcza, iż zapoznała się z regulaminem
Szkoły nauki jazdy dla Kobiet Girls School i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich postanowień

