Regulamin Auto-Szkoły „Pętla”
Rozpoczęcie kursu
Aby rozpocząć kurs wymagany jest wiek minimum 17 lat i 9 miesięcy. Dla osób w wieku od
17 lat i 9 miesięcy do 18 lat obowiązuje cena promocyjna – pomniejszona o 100 zł od ceny
podstawowej. Dla osób poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica.
Do rozpoczęcia kursu wymagane jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK),
który zakłada się w swoim Starostwie, do założenia PKK potrzebne jest badanie lekarskie,
aktualne zdjęcie, wniosek, dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o
zameldowaniu. Badanie lekarskie można wykonać u nas na zajęciach organizacyjnych
(opłata 200zł) lub u dowolnego innego uprawnionego lekarza. Na zajęciach organizacyjnych
wypełnia się też wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania PKK i dokonuje zapisu na
kurs (wpłata I rata 100zł).
Przebieg kursu
Podręcznik kierowcy można wypożyczyć na miejscu za kaucją 25 zł (oddać można w
Kwiaciarni pod salą wykładową). Rezygnacja z kursu nie powoduje zwrotu 100 zł I-szej raty.
Uczestniczenie w zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowe (można opuścić
2 zajęcia). W pierwszym dniu wybierany jest instruktor prowadzący. Podstawą wiedzy
teoretycznej jest podręcznik, testy są przykładowe i ciągle modyfikowane. O faktycznej
liczbie godzin nauki jazdy (w zależności od predyspozycji kursanta) decyduje instruktor
prowadzący. Aby odbywać zajęcia z innym instruktorem należy posiadać zgodę kierownika
OSK (zmiana może nastąpić do 14 godziny jazdy). Zajęcia praktyczne rozpoczynają się po
zakończeniu zajęć teoretycznych (wykładów – 7 spotkań). Zajęcia praktyczne odbywają się
na naszym placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. Pierwszych 8 godzin zajęć
praktycznych można odbyć maksimum po 2 godziny dziennie, dalsze godziny –
maksymalnie po 3 godziny dziennie (preferujemy do 90 min). 1 godz. nauki jazdy trwa 60
min i za nią płacisz (patrz co podpisujesz). Zawiera także eco-driving.
Na wniosek osoby szkolonej instruktor prowadzący może wziąć udział w egzaminie
państwowym. Ośrodek szkolenia nie wynagradza tego okresu czasu instruktorowi.
Zajęcia praktyczne muszą uwzględniać jazdę poza obszarem zabudowanym na drogach
powyżej 70km/h o łącznym czasie minimum 4 godziny, na odcinku nie krótszym jak 50 km.
Egzamin wewnętrzny
Po zakończeniu kursu instruktor prowadzący ustala termin egzaminu wewnętrznego, który
odbywa się na prawach egzaminu państwowego. Egzamin wewnętrzny odbywa się w
godzinach 8-17 i musi być zgłaszany 5 dni wcześniej. Niezdany egzamin można powtórzyć w
dniu następnym. Po zaliczeniu egz. wewnętrznego i uregulowaniu wszelkich należności
ośrodek dopuszcza do egzaminu państwowego wydając zaświadczenie.
Egzamin państwowy
Ustala się osobiście w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego ul. Nowohucka 33a, 720:30, tel. 126565620) lub ul. Balicka 127 (pn-pt: 7-14:30, tel. 123933741). Można również
zdawać w innym WORD na terenie kraju. MORD ma obowiązek ustalenia terminu egzaminu
do 30 dni. Koszt egzaminu: teoria – 30,00 zł, praktyka 140,00zł, blankiet prawa jazdy:
100,50zł.
Jazdy uzupełniające - ustal z instruktorem
Ośrodek weryfikuje PKK kandydata, wymaga jest wpłata za jazdy i zaświadczenie z MORD
(ksero) o ustalonym terminie egzaminu lub PKK (dotyczy kursantów spoza naszego OSK)
Wpłaty
Wszelkie wpłaty na rzecz OSK należy dokonywać u wykładowcy, u instruktora lub w
Krakowie Borku Fałęckim ul. Orzechowa 1 – Kwiaciarnia lub przelewem. Pierwszą ratę min.
100 zł należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu. Ostatnią - przed wydaniem zaświadczenia
o ukończeniu kursu. Umowa i cena ważne są 3 miesiące, akta niedokończonego kursu
likwidowane są po 24 miesiącach. OSK prowadzi kasę fiskalną, na żądanie wydaje fakturę.
Pamiętaj! Naucz się – nie licz na litość
U nas za 60 min. dodatkowej nauki jazdy płacisz 50zł – w ośrodku egzaminowania
za max 40min. – 140zł (przemyśl!) – więcej umiesz za mniejszą cenę.

My uczymy a nie pomagamy przy egzaminie !
Uczymy w Krakowie od 30 lat !
MORD dla OSK i instruktora prowadzi ranking. Jeżeli nie zdasz – otrzymujemy
punkty ujemne. Nam naprawdę zależy na dobrym szkoleniu! Zapraszamy. UJ.
Niniejszy Regulamin zastępuje umowę usługi między stronami.

