REGULAMIN
Ośrodka Szkolenia Kierowców AUTO TURBO
§1

§3

Ośrodek
Szkolenia
Kierowców
„Auto
Turbo”
w Rzeszowie prowadzi kursy prawa jazdy kat. B na
podstawie zezwolenia nr 00921863 wydanego przez
Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Przebieg kursu

§2
Warunku przyjęcia na kurs prawa jazdy
1. Wiek
Minimalny wiek: 17 lat i 9 miesięcy
2. Dokumenty
Przed rozpoczęciem kursu uczestnik powinien udać się
do Wydziału Komunikacji odpowiedniego dla miejsca
mi
zamieszkania i założyć PROFIL KIEROWCY (PKK).
(PKK)
W tym celu musi złożyć następujące dokumenty:
• Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny
w ośrodku)
• Orzeczenie
lekarskie
stwierdzające
brak
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdami (badania możnaa zrobić na miejscu
w OSK Auto Turbo)
• Zdjęcie do prawa jazdy o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
• Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
jeżeli osoba szkolona rozpoczyna szkolenie przed
ukończeniem 18-tego
tego roku życia (dostępna w
ośrodku)
• Do wglądu dowód tożsamości potwierdzający dane
osobowe łącznie z miejscem zamieszkania (osoby,
które nie ukończyły 18 roku życia mogą wyrobić
sobie dowód tymczasowy)
Osoby spoza Rzeszowa numeru PKK nie muszą
zakładać osobiście. Do złożenia dokumentów mogą
upoważnić np. kogoś z rodziny przesyłając
pełnomocnictwo i w/w komplet dokumentów.
3. Opłaty
Dowód wniesienia opłaty za kurs w całości lub
uiszczenia I raty

Część teoretyczna
• Czas trwania: 7 spotkań
spotka obejmujących 30 godzin
wykładów (1 godzina = 45 minut)
• Wykłady
ykłady odbywają się w poniedziałki, środy i czwartki
o godz. 17.00
• Wszelkie zmiany w terminie i godzinie wykładów będą
umieszczane
na
stron
stronie
internetowej:
www.oskautoturbo.pl
.pl
• W programie szkolenia znajdują się, m. in.:
profesjonalne multimedialne prezentacje, filmy DVD,
szkolenie z pierwszej
ej pomocy z wykwalifikowanym
ratownikiem
nikiem medycznym
• Każdy uczestnik kursu otrzymuje komplet materiałów
szkoleniowych GRATIS (po umieszczeniu całej opłaty
za kurs, lub I raty)

Część praktyczna
• Rozpoczyna
ozpoczyna
sie
po
zako
zakończeniu
szkolenia
teoretycznego
• Czas trwania: 30 godzin (1 godzina jazdy = 60 minut)
• Każda "jazda" rozpoczyna się
si i kończy z parkingu za
Delikatesami "Jabłuszko" przy ulicy Bardowskiego
• Jazdy odbywają się codziennie (od poniedziałku do
niedzieli) w godz. 7.00
.00 - 21.00
• Podczas jazdy w samochodzie może znajdować się
wyłącznie instruktor oraz osoba szkolona (każda inna
osoba (kursant) może znajdować się w pojeździe tylko
za zgodą Kierownika Ośrodka)
• Jazdy zostają umawiane pod numerem telefonu:
605 330 708
o Telefon
fon ten jest aktywny od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00-17.00 i w soboty
w godz. 9.00-14.00
14.00 w niedzielę nieczynny.

Egzamin wewnętrzny

§5

• Odbywa się po zakończeniu całego szkolenia
teoretycznego i praktycznego
• Jest indywidualnie umawiany z każdym kursantem
• Miejsce, data i godzina przeprowadzania egzaminu
wewnętrznego zostaje zgłoszona 3 dni wcześniej do
Wydziały Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
• Datę i godzinę egzaminu można zmienić nie później
niż 3 dni przed jego planowanym rozpoczęciem
• Egzamin wewnętrzny jest bezpłatny (pierwsze dwa
podejścia). W przypadku nie zdania egzaminu
wewnętrznego w pierwszej i w drugiej
ej próbie kolejne
próby są płatne (30 zł)

§4
Opłaty za kurs
• Cena kursu przedstawiona jest w cenniku dostępnym
w biurze OSK AUTO TURBO lub na stronie
internetowej: www.oskautoturbo.pl/cennik
• Cena kursu kat. B obejmuje:
o 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
o 30 lub 40 godzin zegarowych zajęć praktycznych
o szkolenie z zakresu pierwszej pomocy z
wykwalifikowanym ratownikiem medycznym
o NOWOŚĆ!!! Jazda na placu egzaminacyjnym
egzaminac
WORD w Rzeszowie!
o wewnętrzny egzamin teoretyczny
o wewnętrzny egzamin praktyczny
o materiały edukacyjne dla kursanta GRATIS!
(w tym płytki z NAJNOWSZĄ bazą pytań na egzamin
teoretyczny)
• Cena kursu nie obejmuje opłaty za orzeczenie
lekarskie (jest to opłata pobierana bezpośrednio
bezpośr
przez
lekarza przeprowadzającego badanie)
• Płatność za kurs może być rozłożona
żona na raty (system
ratalny jest przedstawiony w cenniku lub na stronie
internetowej:: www.oskautoturbo.pl/cennik)
• OSK AUTO TURBO gwarantuje cenę
cen kursu przez
6 miesięcy. Jeżeli czas trwania szkolenia jest dłuższy
dłu
cena może ulec zmianie.

Nieobe
Nieobecności
Zajęcia teoretyczne
• Dozwolona nieobecność na jednym z 7 wykładów bez
podania przyczyny
• W przypadku drugiej nieobecności wyjątkowo istnieje
możliwość odrobienia zajęć w innym terminie - po
wcześniejszym
uzgodnieniu
z Kierownikiem Ośrodka (plan wykładów na najbliższe
2 miesiące dostępny na stronie internetowej:
www.oskautoturbo.pl/szkolenie)

Zajęcia praktyczne
• Każdą nieobecność na zajęciach
za
praktycznych należy
zgłosić telefonicznie dzień wcześniej do godz. 17.00
(tel. 605 330 708)
• W przypadku niezgłoszenia nieobecności umówione
jazdy przepadają
• Instruktor oczekuje na kursanta 15 min.
w wyznaczonym miejscu po tym czasie odjeżdża
• Jeżeli kursant zgłosi telefonicznie (tel. 605 330 708)
spóźnienie dłuższe niż
ni 15 min. instruktor czeka.

§6
Zakończenie kursu
• Po uzyskaniu pozytywnego
pozyt
wyniku na egzaminie
wewnętrznym teoretycznym i praktycznym osoba
szkolona
otrzymuje
komplet
dokumentów
niezbędnych do ustalenia terminu egzaminu
państwowego
mo
otrzymać dokumentów
• Osoba szkolona nie może
w sytuacji nieuregulowania
uregulowania w całości opłaty za kurs

§7
Rezygnacja z kursu
W przypadku rezygnacji z kursu OSK AUTO TURBO zwraca
tylko niewykorzystaną część
cz
wpłaconej kwoty za kurs

