
 
   

Regulamin kursów i szkoleń przeprowadzanych 

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Przemyślu 

 

§ 1  Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin stosuje się wobec Uczestników kursów/szkoleń, których 

organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu, z siedzibą 

przy ulicy Topolowej 7, 37-700 Przemyśl zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia wprowadzenia Zarządzenia przez 

Organizatora i opublikowania niniejszego regulaminu na stronie internetowej. 

3. Organizator realizuje kursy/szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych 

w ofercie pod adresem www.wordprzemysl.pl/kursy. Oferta zawiera m.in. rodzaj 

kursu/szkolenia, daty i miejsce kursu/szkolenia, profil Uczestnika, program, 

informacje o rekrutacji, kosztach szkolenia i egzaminie. 

 

§ 2 Uczestnicy kursów/szkoleń 

1. Uczestnikiem kursu/szkolenia, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba 

fizyczna zainteresowana tematem danego szkolenia, która jednocześnie odpowiada 

profilowi uczestnika określonemu przy danym szkoleniu, zgłaszająca się na 

kurs/szkolenie samodzielnie lub przez Zgłaszającego. 

2. Podstawą zgłoszenia na kurs/szkolenie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

 

§ 3 Dokonanie zgłoszenia 

1. Zgłaszającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca 

osobowości prawnej.  

2. Warunkiem przystąpienia do kursu/szkolenia jest złożenie w Wojewódzkim Ośrodku 

Ruchu Drogowego w Przemyślu przy ul. Topolowej 7 w pokoju nr 32 lub przesłanie 

na adres elektroniczny: szkolenia@wordprzemysl.pl lub kontakt@wordprzemysl.pl 

formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi załącznikami znajdującego się w 

zakładce przy opisie danego kursu/szkolenia  lub siedzibie Organizatora oraz 

dokonanie terminowej płatności za wybrany kurs/szkolenie. 

3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu a także nakłada obowiązek przestrzegania przepisów 

porządkowych oraz ustaleń dokonanych miedzy Uczestnikiem a Organizatorem. 

Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za wybrany 

kurs/szkolenie. 

4. Uczestnik lub Zgłaszający zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem 

faktycznym wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza 

zgłoszeniowego błędnych danych Uczestnika. 
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§ 4 Obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach podczas kursu/szkolenia co 

potwierdza własnoręcznym podpisem na liście obecności.  

2. Na zajęcia praktyczne/ warsztatowe Uczestnik zobowiązuje się przygotować zgodnie z 

wskazaniami prowadzącego zajęcia. 

4. W przypadku utrudniania przeprowadzania kursu/szkolenia w szczególności 

znajdowaniu się w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do 

alkoholu oraz niewłaściwego zachowania Organizator zastrzega sobie prawo do 

skreślenia z listy uczestników kursu/szkolenia bez prawa do zwrotu opłaty za 

kurs/szkolenie.  

§ 5 Kursy/szkolenia 

1. Szczegółowy opis i program kursu/szkolenia jak również harmonogram realizacji 

wykładów/zajęć znajduje się na stronie internetowej Organizatora oraz w jego 

siedzibie. 

2. Opłata za kurs/szkolenie obejmuje wyłącznie świadczenia wynikające z 

przeprowadzanych zajęć/wykładów zgodnych z programem kursu/szkolenia, 

w szczególności organizator w ramach opłaty nie zapewnia: noclegu, kosztów 

dojazdu, wyżywienia oraz kosztów egzaminów zewnętrznych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu kursu/szkolenia 

przed jego rozpoczęciem w przypadku braku dostatecznej ilości Uczestników lub 

ważnych przyczyn Organizatora o czym poinformuje Uczestników i Zgłaszających. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne koszty związane z uczestnictwem 

jakie poniósł Uczestnik lub Zgłaszający, także w przypadku odwołania lub zmiany 

terminu realizacji kursu /szkolenia. 

5. W przypadku odwołania kursu/szkolenia przez Organizatora, uiszczona opłata 

zostanie w ciągu 7 dni zwrócona lub za złożonym oświadczeniem Uczestnika lub 

Zgłaszającego zaliczona na poczet kursu/szkolenia w innym terminie. 

6. Organizator zobowiązuje się do dołożenia staranności w przeprowadzeniu 

kursu/szkolenia, w szczególności poprzez dobór właściwej kadry wykładowców, 

jednakże nie odpowiada za rezultat kursu/szkolenia, w tym także za rezultat 

sprawdzenia wiedzy Uczestnika w wyniku egzaminu, do którego przystąpi Uczestnik. 

7. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć w jakiejkolwiek formie i technice. 

§ 6 Płatności 

1. Uczestnik lub zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia w całości opłaty za 

kurs/szkolenie, którą należy wpłacić na konto wskazane w opisie danego szkolenia. 

Opłaty należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia danego kursu/szkolenia.  

2. W przypadku kursów/szkoleń krótszych niż 10 godzin, za zgodą pracownika działu 

szkoleń i w uzasadnionych przypadkach tj. nieczynna kasa banku w siedzibie 

Organizatora, opłatę można uiścić najpóźniej w dniu odbioru zaświadczenia.  

3. W przypadku opłat ponoszonych przez Zgłaszającego na rzecz Uczestników 

kursu/szkolenia, opłatę uiszcza się przelewem na podstawie wystawionej przez 

Organizatora faktury z terminem realizacji uzgodnionym indywidualnie.  

4. Za udział w niżej wymienionych kursach/szkoleniach Organizator pobiera opłatę 

zgodną z informacją umieszczoną w opisie danego kursu/szkolenia na stronie 

internetowej Organizatora: 



 
   

 

Lp Nazwa szkolenia Liczba godzin Cena dla jednego 

uczestnika 

1. 
Kurs dla kandydatów na 

egzaminatorów i egzaminatorów 
169 godzin 3900 PLN 

2. Kurs Kontrola ruchu drogowego 14 godzin 350 PLN 

3. Kurs Kierowanie ruchem drogowym 8 godzin 200 PLN 

4. 
Kurs kwalifikacja wstępna 

przyśpieszona 
140 godzin 2400 PLN 

5. Kurs Kwalifikacja wstępna 280 godzin 5500 PLN 

6. Kurs Kwalifikacja okresowa 35 godzin 400 PLN 

7. 
Kurs dla kierowców wózków 

widłowych 
59 godzin 800 PLN 

8. 

Kurs reedukacyjny w zakresie 

problematyki przeciwalkoholowej i 

przeciwdziałania narkomanii 

16 godzin 400PLN 

9. 

Szkolenie dla kierowców 

naruszających przepisy ruchu 

drogowego 

6 godzin 300 PLN 

10. 
Warsztaty doskonalenia zawodowego 

egzaminatorów 
18 godzin 400 PLN 

11. Pierwsza pomoc 8 godzin 100 PLN 

12. 

Szkolenie dla nauczycieli 

egzaminujących dzieci na kartę 

rowerową 

8 godzin bezpłatne 

5. Opłata za kurs/szkolenie w wyjątkowych wypadkach może być rozłożona na raty 

jeżeli rodzaj kursu/szkolenia dopuszcza taką możliwość. Ilość rat, harmonogram 

terminu spłat rat określa zawarta z Organizatorem odrębna umowa. 

6. W przypadku opóźnienia lub zwłoki w zapłacie którejkolwiek z rat, Uczestnik lub 

Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie 

przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania zaświadczenia o ukończeniu 

kursu/szkolenia do czasu uregulowania zobowiązań wobec Organizatora. 

 

§ 7 Rezygnacja z udziału w kursie/szkoleniu 

1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w kursie/szkoleniu. W takim wypadku 

powinien o tym poinformować Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

kursu/szkolenia. 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot całości opłaty 

za kurs/szkolenie z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku rezygnacji z kursu/szkolenia trwającego dłużej niż 15 godzin w terminie 

krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu/szkolenia, Uczestnik będzie 

zobowiązany do pokrycia 50 % kosztów kursu/szkolenia lub uprawniony do zwrotu 

50% uiszczonej wcześniej na dany kurs/szkolenie opłaty. Wyjątek stanowi sytuacja, w 

której Uczestnik jest w stanie znaleźć inną osobę na zwolnione miejsce wówczas 

Organizator zwróci całość wpłaconej opłaty w ciągu 7 dni. 



 
   

4. Nieobecność Uczestnika nie uprawnia go do możliwości żądania zwrotu kwoty 

wpłaconej za kurs/szkolenie. 
 

§ 8 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

1. Po zakończeniu kursu/szkolenia i zdanym egzaminie (jeśli wymagany jest w opisie 

kursu/szkolenia) Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia. 

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy 

wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, szczególnie w przypadku jeśli 

uczestnik nie brał udziału w kursie/szkoleniu (do wydania zaświadczenia wymagane 

jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć zgodnie z listą obecności). 
 

§ 9 Ochrona danych osobowych 

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz 

zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych przekazanych 

Organizatorowi w celach związanych z doskonaleniem zawodowym i edukacją w 

szczególności organizacją szkolenia w celach marketingowych i statystycznych. 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników lub 

Zgłaszających jest Organizator. 

3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 922), Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza 

zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. 

4. Dane mogą być gromadzone i przetwarzane w zbiorach danych min. Systemach 

informatycznych i innych zbiorach danych na dowolnej ilości i rodzaju nośników. 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Reklamacje mogą być składane pisemnie w siedzibie Organizatora lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej szkolenia@wordprzemysl.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji w terminie 

nieprzekraczającym 30 dni od dnia doręczenia reklamacji. 

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

4. oznaczenie Uczestnika lub Zgłaszającego – imię, nazwisko lub nazwę, adres do 

korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy 

5. przedmiot reklamacji 

6. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację 

7. W przypadku konieczności przedłużenia terminu rozpoznania reklamacji, Organizator 

poinformuje o tym fakcie wskazując nowy termin rozpoznania reklamacji. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ramowym programie 

kursu/szkolenia. 

9. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

wykładowcy/trenera. 

10. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie. 

11. Sądem właściwym dla rozpoznania sporów jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Organizatora. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.   
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