
 

 

 

 

PKK:                             

     /      /      /      

 

Data rozpoczęcia: ........................................... 

 
Serdecznie witamy w szkole jazdy MOTOKURS. 

Rozpoczynacie Państwo przyjemną naukę w zespole, który doł oży wszelkich 
starań, żeby szkolenie przebiegał o: sprawnie, systematycznie i skutecznie! 

W tym celu prosimy o dobrowolne zamieszczenie poniższych informacji: 
 

Imię: ..................................................... Nazwisko: ............................................................ 

 

adres e-mail: ............................................................................................................................ 

 

PESEL: 

           

 

Telefon do kontaktu: 

         

 

Wybieram prawo jazdy kategorii: 

A1 A2 A manual B automat 

 

 
Proszę o jazdy z instruktorem (opcjonalnie)........................................................................................... 

 

 

        Do wyboru szkoły jazdy                           Badanie lekarskie wykonuję: 

        MOTOKURS zachęciła mnie:                      - w OSK Motokurs 

            - osoba znajoma                                                     - poza OSK Motokurs 

            - inf. w internecie                                                                             

            - reklama na samochodach         

            - reklama typu plakat, ulotka 

            - lokalizacja                                                       

 

 

DZIĘKUJEMY! 



Życzymy w nauce tyle przyjemności ile nasi instruktorzy mają cierpliwości
       

  
 
           

 

           

 

 

           REGULAMIN 

kursu prawa jazdy 

 

1. Każda osoba przy zapisie na kurs prawa jazdy wypełnia kwestionariusz osobowy, który jest jednocześnie 

zawarciem umowy z obopólnym wywiązaniem się z czynności.  Dotyczy to również zapisów przez stronę 

internetową on-line oraz voucherów. 

2. Przy zapisie uiszczana jest z góry pełna kwota lub czesne wchodzące w skład opłat (zgodny z punktem 3 

regulaminu) za wybrany kurs prawa jazdy jednocześnie wiąże się to z wpisaniem kandydata na kierowcę do 

książki ewidencji osób szkolonych ośrodka MOTO KURS. 

3. Istnieje możliwość rozłożenia kwoty na raty: 

- I rata 400 zł przy zapisie na kurs opłata nie podlega zwrotowi, 

- II rata 500 zł płatna do dnia rozpoczęcia wykładów, kwota nie podlega zwrotowi, 

- III rata (ostateczna) płatna do dnia rozpoczęcia zajęć praktycznych. 

Jeśli decyzją kursanta zaistnieje rezygnacja z kursu z przyczyn nie wynikających z winy OSK Motokurs 

opłata za kurs nie ulega zwrotowi. 
4. Każdy kursant otrzymuje kartę przeprowadzonych zajęć, która jest dokumentem niezbędnym do 

przeprowadzenia szkolenia i późniejszego wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, należy ją 

przedstawiać instruktorowi na każdych zajęciach w celu dokonania wpisu w danym dniu. 

5. Kursant może odwołać zajęcia praktyczne z 24h wyprzedzeniem (nie licząc dni wolnych od pracy 

swojego instruktora prowadzącego) bez konsekwencji w innym razie godziny zostają rozliczone. Nie 

stawienie się na zajęcia lub przekazanie informacji w późniejszym terminie spowoduje odnotowanie 

nieobecności. 

6. W przypadku nie przystąpienia bądź braku odbycia wszystkich zajęć praktycznych (np. wynikających z 

nieobecności kursanta), kursant jest zobowiązany wykupić brakujące godziny jako jazdy dodatkowe skutkuje 

to bowiem podstawą do nie wydania zaświadczenia przez OSK. 

7. W przypadku zaprzestania aktywności przez okres dłuższy niż 3 miesięcy nie z winy OSK, ośrodek 

pobiera opłatę w kwocie wyrównującej do obecnej ceny za godzinę szkolenia. Dotyczy to również jazd 

doszkalających jak i kursów uzupełniających. 

8. Cały blok zajęć teoretycznych i praktycznych należy ukończyć nie później niż 2 lata od momentu zapisu 

w innym przypadku możliwość ukończenia kursu ulega wygaśnięciu bez możliwości zwrotu opłaty za kurs. 

(Dz.U. 217, Rozp. 1834 rozdz.3 par. 11 pkt. 2 lit. C). Dotyczy to również voucherów oraz kursów 

uzupełniających. W przypadku wykupionych voucherów opłaconych w całości bądź zaliczkowanych 

częściowo po upłynięciu okresu dłuższego niż 3 miesięcy kursant zobowiązany jest dopłacić różnicę w 

kwocie jaka obowiązuje na dany moment wraz z rosnącą stopą inflacji. 

9. Wykupione jazdy doszkalające należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy. Jeśli decyzją kursanta zaistnieje 

rezygnacja z zajęć praktycznych nie wynikających z winy OSK Motokurs opłata za nie wykorzystane 

jazdy nie podlega zwrotowi. 

10. Po ostatnich zajęciach teoretycznych i praktycznych odbywa się bezpłatny egzamin wewnętrzny. 

11. Do pozytywnego wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu potrzebne są umiejętności 

określone w charakterystyce absolwenta kursu. (Dz. U. Nr 217, Rozp. 1834 z dnia 

27.10.2005 r.) 

12. Po ukończeniu całego toku szkolenia kierownik OSK Moto Kurs na podstawie karty kursanta uzupełnia 

dane w profilu PKK w systemie teleinformatycznym.  To staje się podstawą do zapisania się  na egzamin 

państwowy. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin kursu prawa jazdy OSK Moto Kurs: 



                 kierownik 

              MOTO KURS 

            Sylwia Nosalska 


