REGULAMIN WYNAJĘCIA PLACU MANEWROWEGO WORD
SŁUPSKU W CELU PRZEPROWADZENIA JAZDY PRÓBNEJ.

W

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku, w ramach realizacji polityki ciągłego
doskonalenia jakości obsługi swoich klientów oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
osób zdających egzamin państwowy, wprowadza nowy rodzaj usługi - możliwość
odpłatnego wynajmu placu manewrowego WORD w Słupsku, przy ul. Mierosławskiego 10,
do zrealizowania jazdy próbnej w celu podniesienia umiejętności praktycznych w zakresie
prowadzenia pojazdów.

1. Usługa obejmuje wynajem placu manewrowego dla ośrodka szkolenia kierowców celu
przeprowadzenia jazdy próbnej.
2. Wynajem placu odbywać się może wyłącznie pojazdem OSK, który posiada w chwili
korzystania z usługi ważny przegląd techniczny oraz polisę OC.
3. Plac będzie dostępny w dni robocze w godzinach od 15:30 do 21:00 oraz w soboty
i niedziele w godzinach od 08:00 do 21:00.
a) czas wynajmu wynosi 25 minut i odbywa się w blokach czasowych co 30 minut (dla
kategorii A, B, B+E) oraz 50 minut (dla kategorii C, C+E, D, D+E, T) w blokach czasowych
co 60 minut,
b) opłata za wynajem wynosi 40,00 zł za 25 minut oraz 70,00 zł za 50 minut.
4. Zapisy prowadzone są przez:
a) Sekretariat WORD w Słupsku,
b) Dział Działalności Pozaegzaminacyjnej,
c) Stację Kontroli Pojazdów.
5. Podczas korzystania z usługi na placu manewrowym mogą przebywać wyłącznie osoby
wykonujące jazdy próbne oraz instruktorzy nadzorujący te jazdy. Instruktor nie może szkolić
jednocześnie więcej niż 1 osoby.
6. Wszystkie osoby, które korzystają z placu manewrowego muszą przestrzegać przepisów
bhp i ppoż. obowiązujących na terenie WORD w Słupsku.
7. WORD Słupsk nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia pojazdów oraz
uszczerbek na zdrowiu podczas lub w związku z korzystaniem z placu manewrowego przez
osoby, którym plac został udostępniony.
8. Wszelkie szkody na majątku WORD powstałe podczas korzystania z placu
manewrowego w ramach oferowanej usługi ponosi najemca i jest zobowiązany o tych
szkodach niezwłocznie poinformować WORD Słupsk na piśmie.

9. Osoba korzystająca z placu manewrowego w trakcie jazdy próbnej nie może znajdować
się pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz innych
środków mogących mieć wpływ na reakcję kierującego pojazdem.
10. OSK zainteresowany wynajęciem placu manewrowego powinien dostarczyć do WORD
Słupsk „Kartę zgłoszenia jazd próbnych na placu manewrowym WORD Słupsk” - Załącznik
Nr 1 do Regulaminu.
11. WORD w Słupsku po spełnieniu wymagań zawartych w pkt. 10 wydaje potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia i rezerwacji terminu jazdy próbnej.
12. Płatność za wynajem placu odbywać się będzie wyłącznie przelewem na nr konta 74
1240 3770 1111 0000 4068 8730 na podstawie otrzymanej faktury Vat. Nieopłacenie faktury
we wskazanym terminie płatności spowoduje zablokowanie możliwości z korzystania z
wynajmu.
13. Warunkiem skorzystania z wynajmu jest:
a) posiadanie „Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia” z wyznaczonym terminem wynajmu,
b) obecność uprawnionego instruktora w pojeździe wykorzystywanym do jazdy próbnej.
14. W przypadku braku możliwości skorzystania z usługi wynajmu placu manewrowego z
przyczyn leżących po stronie WORD lub wystąpieniu niekorzystnych warunków
atmosferycznych strony ustalą nowy termin jazdy próbnej.
15. WORD Słupsk zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia wynajmu placu
manewrowego, o czym poinformuje na stronie internetowej www.word.slupsk.pl oraz na
portalu Facebook.
16. Dopuszcza się zmianę terminu wynajmu placu manewrowego nie później niż na dwa dni
robocze przed zaplanowanym terminem skorzystania z usługi.
17. Spóźnienie się osoby korzystającej z najmu bądź niestawienie się w zarezerwowanym
terminie nie zwalnia z obowiązku zapłaty.
18. Osoby korzystające z jazd próbnych na placu manewrowym wyrażają zgodę na objęcie
ich działań monitoringiem stacjonarnym WORD Słupsk.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2021 r.
Załączniki do Regulaminu:
1) Karta zgłoszenia jazd próbnych na placu manewrowym WORD Słupsk,

