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REGULAMIN OSK 

1. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem w ramach kat. B może 

rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż trzy miesiące przed osiągnięciem 18. roku życia. 

2. Numer PKK(Profil Kandydata na Kierowcę)* dostarczamy najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

szkolenia.  

3. Kursant ma obowiązek uczestniczyć w 100% zajęć teoretycznych oraz praktycznych, a w 

przypadku nieobecności odrobić zajęcia w innym terminie. 

4. Instruktor czeka na Kursanta w umówionym miejscu 30min. Po tym czasie stwierdza 

rezygnację z zajęć. 

5. Rezygnacja z zajęć powinna być zgłoszona przynajmniej 24 godziny przed umówioną godziną, 

w innym wypadku Kursant zostaje obciążony kwotą 35zł za jedną godzinę umówionej, a 

nieodbytej jazdy. 

6. Jazdy uzupełniające powinny być opłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym ustalony 

termin. 

7. W sytuacjach losowych niezależnych od Kursanta po przedstawieniu zaświadczenia lub 

zwolnienia lekarskiego nieobecność na jazdach zostaje usprawiedliwiona.  

8. Szkolenie nie odbędzie się jeżeli Kursant jest pod działaniem środka odurzającego lub 

alkoholu oraz naliczona zostanie opłata w wysokości 65zł za każdą godzinę niezrealizowanych 

jazd. 

9. W przypadku przerwania szkolenia teoretycznego następuje zwrot kosztów pomniejszony o 

200zł(koszty przygotowania szkolenia), nie licząc kosztów badania. 

10.  W przypadku przerwania szkolenia praktycznego nie z winy OSK EWAN, następuje zwrot 

wpłaty za niezrealizowaną część szkolenia praktycznego(65zł za każdą niezrealizowaną 

godzinę jazd). Zwrot kosztów jest możliwy do dwóch miesięcy od daty ostatnich zajęć 

praktycznych.   

11. Jeżeli przerwa w kursie trwa więcej niż 1 rok, kwotę za kurs należy wyrównać do obecnie 

obowiązującej. 

12.  Płatność za kurs: 

I - opłata wpisowa: nie mniej niż 500 zł 

II - przed rozpoczęciem części praktycznej kursu:  50% ceny kursu 

III - do 15 godziny jazdy:  pozostała kwota wynikająca z ceny kursu 

 

 

*od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia musi mieć utworzony tzw. Profil Kandydata na 

Kierowcę – PKK. Dokument ten uzyskuje się w Wydziale Komunikacji po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do prowadzenia pojazdu 

http://ewan.lublin.pl/

