Zotqcznik Nr 7
do zorzqdzenio Nr 10/2014
z dnio 16-09-2074 roku
Dyrektoro WORD w Gorzowie Wlkp.

Regulamin

udostepnienia placu monewrowego Wojewódzkiego ośrodkaRuchu
Drogowego w Gorzowie Wlkp. dlo osób przygotowujqcych się do zdawania
egzaminów państwowych no prawo jazdy poszczególnych kategorii.

91
Regu|amin udostępnienia p|acu manewrowego Wojewódzkiego ośrodka Ruchu Drogowego
W Gorzowle W|kp. określazasady

iwarunki odpłatnego udostępnienia p|acu manewrowego

w ceIu przeprowadzenia jazd próbnych na poszczegó|ne kategorie prawa jazdy.

52
Udostępnienie pIacu manewrowego odbywa się na następujacych zasadach:

1. Jazda próbna odbywać się może wytqcznie z wykorzystaniem pojazdu

ośrodka

szko|enia kierowców (oSK) z udziałem instruktora.

2.

Podczas przeprowadzenia jazdy próbnej na p|acu manewrowym mogq przebywac
wyłqcznie osoby wykonujqce jazdy próbne, instruktorzy nadzorujący te jazdy oraZ
osoby upoważnione przez Dyrektora WoRD.

3. WoRD nie ponosi żadne.j od powiedzia Iności za jakiekoIwiek szkody, zarówno na
osobie, jak iW mieniu oSK, powstałe w zwiqzku, lub podczas korzystania z placu
manewrowego przez oSK, którym pIac został udostępniony.

4'

oSK, którym udostępniono p|ac manewrowy ponoszq pełnq od powiedzia |nośćza
wszelkle szkody, zarówno na osobie, jak

iw

mieniu (w tym mieniu WORD i innych

osób), powstałe podczas, |ub w zwiqzku

z

korzystaniem

z

p|acu manewrowego

np. uszkodzenie pachołków Iub tyczek wyznaczajqcych stanowiska'

93
UstaIenia szczegółowe dotyczqce korzystania z udostępnienia pIacu manewrowego WoRD.

1'

Planowaniem i organizacjq jazd próbnych na p|acu manewrowym WoRD zajmuje się
pracownik Kasy Głównej

7.

-

pokój nr 108'

ZapisY na 'jazdy próbne oraz przyjmowanie opłat sa dokonywane według koIejności
zgłoszeń, przez pracownlka WORD, pokój nr 108, W godzinach

900

-

1430'

3.

Zapisu na.|azdy próbne może dokonać wyłqcznie instruktor z oSK'

4.

WyznacZona osoba sporzqdza harmonogram zaplanowanych godzin korzystania
z placu (wzór nr 1).

5.

Dowodem Wniesienia opłaty za udostępnienie p|acu jest kwit,,Kasa Przyjmie', (KP).

Wraz z dowodem ,,KP,, osoba wptacajqca otrzymu.je od kasjera dwa egzemp|arze
,,Biletu Wstępu,, uprawniajqcego do wjazdu na plac manewrowy WoRD.

6.

BiIety sq drukami ścisłegozarachowania sporzqdzonego w trzech egzempIarzach (wzór

nr 2), w tym:
-

jeden egzemplarz pozostaje w kasie - przy dowodzie ,,KP";

. dwa egzempIarze otrzymuje osoba wpłacajqca, z tego jeden przekazuje pracownikowi

WORD odpowiedzialnemu za plac manewrowy, a drugi zachowuje w aktach OSK.

7. Pracownik

obsługujqcy plac manewrowy zobowiqzany jest

do

sukcesywnego

przekazywania wykorzystanych bi|etów d|a księgowości WORD w celu wystawienia
faktury dla OSK.

8'

PIac manewrowy udostępniany jest W następujqcy sposób:
- kat. B

-

4 stanowiska w godzinach 1500

- kat. B+E, C, C+E, D, T

- 1 stanowisko

-

LToa'

w godzinach 1500

-

1700.

9.

osoby korzystajqce z p|acu manewrowego powinny stawić się na placu manewrowym
o wyznaczonej godzinie i w wyznaczonym dniu.

Gdy nastqpi spóźnienie się instruktora Iub osoby majqcej odbyć jazdę próbnq, czas
korzystania zmniejsza się stosownie do czasu spóźnienia'
10. W przypadku braku moż|iwościskorzystania z p|acu manewrowego z przyczyn |eżqcych

po stronie WoRD zostanie dokonany zwrot Wniesionej opłaty za niewykorzysta n ie
p|acu z kasy WoRD |ub strony usta|q inny najb|iższy termin wykorzystania p|acu.
11. Można dokonać zmiany usta|onego terminu udostępnienia p|acu manewrowego po

uprzednim uzgodnieniu z osobq, która przyjmuje rezerwacje terminóW w formie

osobistej |ub te|efonicznej

od

poniedziatku

do czwańku z

tygodniowym

wyprzedzeniem poprzedzajqcym zaplanowany termin korzystania

z

placu

manewroweso.
12.

W

przypadku niewykorzysta

n

ia placu

manewrowego

w

wyznaczonym terminie,

z przYczyn leżqcych po stronie oSK, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
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