Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wewn. Nr 21/2014
Dyrektora WORD w Rzeszowie
z dnia 13 marca 2014 r.

REGULAMIN JAZDY PRÓBNEJ
DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW OCZEKUJĄCYCH NA EGZAMIN
W WORD RZESZÓW
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, celem ograniczenia stresu egzaminacyjnego
przystępujących do egzaminu na prawo jazdy stwarza możliwość zapoznania się z infrastrukturą oraz
pojazdami Ośrodka poprzez ofertę jazdy próbnej na placu egzaminacyjnym.

1. Z oferty mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie kat. „B”,
„B+E”, „T”, „C”, „C+E” lub „D” i dokonały zapisu na egzamin w tut. Ośrodku, zwane dalej
„zainteresowanymi”.
2. Oferta obejmuje jazdę próbną:
 kat. „B”: 15 – minutowa jazda po wyznaczonym pasie ruchu na placu manewrowym
i ruszanie na wzniesieniu,
 kat. „B+E”: 30 – minutowa jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, parkowanie skośne,
parkowanie prostopadłe przodem i tyłem,
 kat. „C”: 30 – minutowa jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, parkowanie skośne,
parkowanie prostopadłe, parkowanie równoległe, ruszanie na wzniesieniu,
 kat. „C+E”: 30 – minutowa jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, parkowanie skośne,
parkowanie prostopadłe przodem i tyłem,
 kat. „D”: 30 – minutowa jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, parkowanie skośne,
parkowanie prostopadłe przodem i tyłem, parkowanie równoległe,
 kat. „T”: 30 – minutowa jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, parkowanie skośne,
parkowanie prostopadłe przodem i tyłem.
3.

Jazdy próbne odbywają się dla zainteresowanych kategorią „B”, „C”, „B+E”, „T”, „C+E” i
„D” w wyznaczonych godzinach, w wyznaczone dni powszednie oraz w niedziele od godziny
9:00,
w obecności i pod nadzorem wyznaczonych pracowników WORD.
WORD ogłasza z odpowiednim wyprzedzeniem o wyznaczonych dniach i godzinach jazd
próbnych, w drodze informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń w siedzibie WORD oraz na
stronie internetowej WORD.

4. Cena usługi
kat. „B”:



pierwsze 15 minut
każde kolejne 15 minut

- 35,00 zł brutto
- 25,00 zł brutto

kat. „B+E”:
 pierwsze 30 minut
 każde kolejne 15 minut
kat. „T”:

- 80,00 zł brutto
- 40,00 zł brutto




pierwsze 30 minut
każde kolejne 15 minut

- 70,00 zł brutto
- 35,00 zł brutto

kat. „C” :



pierwsze 30 minut
każde kolejne 15 minut

- 85,00 zł brutto
- 35,00 zł brutto

kat. „C+E” :



pierwsze 30 minut
każde kolejne 15 minut

- 100,00 zł brutto
- 50,00 zł brutto

kat. „D” :



pierwsze 30 minut
każde kolejne 15 minut

- 100,00 zł brutto
- 50,00 zł brutto

5. Opłata za jazdę próbną winna być wpłacona na konto WORD w Rzeszowie z dopiskiem „JP”.
6. Pojazdy udostępniane będą zainteresowanym w terminie zgodnym z wcześniejszym zapisem.
7. Zapisy na jazdę próbną prowadzi Dział Promocji, Szkoleń, BRD i Audytu Wewnętrznego tut.
Ośrodka, sporządzając listę osób zakwalifikowanych na dany dzień i godzinę, którą przekazuje
do Działu Administracyjno-Technicznego.
8. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia zainteresowanego jest:
- okazanie zaświadczenia o wyznaczonym terminie egzaminu,
- doręczenie oryginału wpłaty za jazdę próbną,
- podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jazdy próbnej,
- okazanie dokumentu tożsamości.
9. Pracownik WORD, udostępnia zainteresowanemu plac manewrowy i pojazd w wyznaczonym
terminie, po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty
lub paszport).
10. Zainteresowany zobowiązany jest użytkować pojazd z zachowaniem zasad prawidłowej
eksploatacji i stosować się do poleceń odpowiedzialnych pracowników WORD.
11. Dopuszcza się, towarzyszenie zainteresowanemu w trakcie jazdy próbnej jednej osoby.
12. Zmiany terminu lub rezygnacji z jazdy próbnej można dokonać najpóźniej do 2 dni przed
wyznaczonym terminem.
13. W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie opłata nie podlega zwrotowi.
14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeku
cywilnego.

