Piotrków Tryb. 01.07.2011 r.
Regulamin
usługowego wynajmu placu egzaminacyjnego
na potrzeby szkoleniowe
1. MoŜliwość wynajęcia części placu egzaminacyjnego, tj. tzw. łuku wraz z moŜliwością
do skorzystania z tzw. górki przeznaczona jest dla ośrodków szkolenia kierowców w
celu krótkiego szkolenia kandydatów na egzamin na placu WORD.
2. Wynajęcie jest dopuszczalne wyłącznie w dniach i godzinach, gdy nie
przeprowadzane są egzaminy państwowe na prawo jazdy, egzaminy na
egzaminatorów, egzaminy na instruktorów oraz nie realizowane są inne zadania
WORD.
3. Szkolenie na wynajętym placu odbywać się moŜe wyłącznie pod nadzorem
instruktora.
4. W takim szkoleniu w Ŝadnej roli nie moŜe uczestniczyć pracownik WORD a w
szczególności egzaminator.
5. WORD zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za szkody w infrastrukturze
WORD. Szczegółowe zasady uŜytkowania części placu egzaminacyjnego określone
zostały w umowie najmu, którą kaŜdy wynajmujący jest zobowiązany podpisać
6. Ze względu na obowiązek zapewnienia powszechnego dostępu do usługi nie
dopuszcza się stałych lub okresowych umów na wynajem placu.
7. Ustala się poniŜsze zasady postępowania przy wynajmie części placu;
a) wynajem części placu polega na wykupie prawa wjazdu 1 samochodu na okres 1
godziny lub jej wielokrotność z prawem do korzystania z 1 łuku oraz do ćwiczenia na
tzw. górce w zakresie jej dostępności,
b) wstępnej rezerwacji części placu naleŜy dokonać u diagnosty WORD osobiście lub
pod nr tel. 44/646 87 00,
c) po rezerwacji naleŜy wnieść opłatę za wynajem oraz podpisać umowę wynajmu w
dziale księgowości WORD w dniach i godzinach urzędowania działu, najpóźniej na
dwa dni przed rezerwowanym terminem do godz. 1200,
d) lista opłaconych wynajmów będzie w posiadaniu słuŜby ochrony WORD i tylko na
podstawie tej listy wpuszczane będą na plac egzaminacyjny pojazdy w ustalonej
godzinie i na ustalony i opłacony czas.
8. Dopuszczalne terminy i godziny wynajmu placu:
a) dni robocze do 31 sierpnia w godzinach 1730 do 2130,
b) dni wolne do 31 sierpnia w godzinach 800 do 1800,
c) dni robocze od 1 września do 31 października w godzinach 1730 do 2030,
d) dni wolne od 1 września do 31 października w godzinach 800do 1800,
e) dni robocze od 1 listopada do końca lutego w godzinach 1730 do 1930,
f) dni wolne od 1 listopada do końca lutego w godzinach 800do 1600,
g) dni robocze od 1 marca do 30 kwietnia w godzinach 1730 do 2030,
h) dni wolne od 1 marca do 30 kwietnia w godzinach 800do 1800,
i) dni robocze od 1 maja do 31 sierpnia w godzinach 1730 do 2130,
j) dni wolne od 1 maja do 31 sierpnia w godzinach 800do 1800,
9 Stawki opłat za wynajem części placu;
a) 1 pojazd kat. A na 1 godz. – 40 zł
b) 1 pojazd kat. B, B1 na 1 godz. – 40 zł
c) 1 pojazd kat B+E na 1 godz. – 70 zł
d) 1 pojazd kat. C, C+E, D na 1 godz. – 80 zł
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