Regulamin
udostępniania placu manewrowego WORD w Ciechanowie
w celu przeprowadzenia jazd próbnych
§1
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie zwany w dalszej części
Regulaminu Wynajmującym udostępnia odpłatnie plac manewrowy przystosowany do
przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.
1. Plac manewrowy udostępnia się:
1) ośrodkom szkolenia kierowców, z wykorzystaniem pojazdów OSK lub WORD,
2) osobom szkolonym z wykorzystaniem pojazdów WORD w obecności instruktora
nauki jazdy
zwanymi w dalszej części Regulaminu Najemcą .
2. Stan techniczny pojazdów WORD jest zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).
§2
1. Plac manewrowy udostępnia się po spełnieniu następujących warunków:
zgłoszenia osobistego lub telefonicznego i dokonania rezerwacji w Wydziale
Szkoleń i BRD,
2)
wypełnienia karty zgłoszenia w Wydziale Szkoleń i BRD według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz złożenia dowodu
wpłaty,
3)
przekazanie przed wjazdem na plac manewrowy karty zgłoszenia oraz okazaniem
ważnej legitymacji instruktora odpowiedzialnemu pracownikowi WORD.
2. Zapisy prowadzone są w kolejności zgłoszeń.
3. Zmian rezerwacji można dokonać osobiście lub telefonicznie w Wydziale Szkoleń
i BRD najpóźniej do godz. 13:00 dnia poprzedzającego rezerwacje.
1)

§3
1. Opłatę za udostępnienie placu manewrowego ponosi Najemca według cennika
- załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Opłatę za udostępnienie placu manewrowego należy uiścić najpóźniej na dzień dokonanej
rezerwacji.

3. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej
www.word.ciechanow.pl z dopiskiem „opłata za plac manewrowy kat. …”.
4. W przypadku nieskorzystania z placu manewrowego w wyznaczonym terminie
z przyczyn niezależnych od Wynajmującego opłata nie podlega zwrotowi.
§4
1.

Najemca korzystający z placu manewrowego nie może go wynająć ani oddać do
bezpłatnego korzystania w całości lub części innej osobie bez zgody
Wynajmującego .

2.

Pieczę i dbałość o należyte korzystanie z udostępnionego placu lub pojazdu WORD
sprawuje Najemca i obecny w trakcie Instruktor.

3.

Najemca korzystający z placu manewrowego ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
2) przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
3) przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ,
4) zakończenia wynajmu po upływie czasu na jaki plac został udostępniony,
5) poszanowania własności WORD,
6) stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych ze strony WORD za udostępnianie
placu manewrowego ( reprezentujący Wydział Szkoleń i BRD oraz Wydział
Administracyjny i Kadr ).

4.

Najemca korzystający z placu manewrowego nie może znajdować się pod wpływem
alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

5.

Najemca któremu udostępniono plac manewrowy ponosi odpowiedzialność za
wszelkie szkody wyrządzone podczas korzystania z placu manewrowego i pojazdu
WORD.

6.

W przypadku korzystania z placu manewrowego lub z pojazdu WORD w sposób
niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu Wynajmujący ma
prawo do natychmiastowego odstąpienia od wynajmu. W takim przypadku Najemcy
nie przysługuje zwrot opłaty.

7.

Dyrektor WORD w Ciechanowie upoważnia osoby odpowiedzialne do wykonywania
czynności opisanych w § 4 pkt. 3 ppkt.6

8.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu placu manewrowego bez
podania przyczyny.

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia.
2. Cennik.

DYREKTOR WORD
ANNA KATARZYNA GWOŹDZIK

Załącznik nr 1 do Regulaminu udostępniania
placu manewrowego WORD w Ciechanowie

Data: ………………….
………………………………….
( pieczęć WORD w Ciechanowie)

KARTA ZGŁOSZENIA

1.

Najemca……………………………………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa OSK)

2.

Termin korzystania z placu manewrowego.………………………Kat…...
(data, godzina)

3.

Imię i nazwisko instruktora nauki jazdy prowadzącego szkolenie, nr
uprawnień:.………………………………………………………………...

4.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem udostępniania placu
manewrowego WORD w Ciechanowie i akceptuję jego warunki.

……..……………………………………
(podpis przyjmującego zgłoszenie)

…………………………
(podpis wynajmującego)

Załącznik nr 2 do Regulaminu udostępniania
placu manewrowego WORD w Ciechanowie

Cennik opłat brutto za korzystanie z placu manewrowego
za każde rozpoczęte 30 minut

Zakres kategorii
prawa jazdy

Pojazd OSK z instruktorem

Pojazd WORD

AM

40 zł

60 zł

A1, A2, A

40 zł

100 zł

B1

25 zł

-

B

25 zł

40 zł

C

40 zł

90 zł

D

40 zł

-

BE

40 zł

95 zł

CE

40 zł

95 zł

T

40 zł

90 zł

