Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2014 Dyrektora WORD Chełm
z dnia 18 września 2014 r.

Regulamin najmu placu manewrowego
§1
1. Jazdy próbne mogą odbywać się wyłącznie w określone przez Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego, zwany w treści WORD, soboty i dni robocze po zakończeniu
egzaminów, szkoleń i kursów organizowanych przez WORD oraz gdy nie są
realizowane inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Każdorazowo o możliwości najmu placu manewrowego w danym dniu i określonej
godzinie decyduje WORD.
2. Czas jazdy próbnej wynosi do 30 minut i jest wyznaczany w blokach czasowych co 30
minut. Najemca może wynająć plac na czas obejmujący dowolną ilość 30 minutowych
bloków czasowych, pod warunkiem przestrzegania pełnego zakresu godzinowego
najmu placu określonego przez WORD dla danego dnia.
3. WORD może wynająć plac manewrowy lub jego cześć do odpłatnego wykorzystania
Ośrodkom Szkolenia Kierowców reprezentowanym przez instruktorów nauki jazdy
oraz osobom ubiegającym się o uprawnienia do kierowania pojazdami celem
przeprowadzenia jazd próbnych w asyście instruktora nauki jazdy.
4. WORD zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego zawieszenia
udostępniania placu manewrowego w dowolnym czasie, o czym na stronie
internetowej www.word.chelm.pl umieści zawiadomienie stosownej treści.

§2
1. Planowaniem i organizacją jazd próbnych na placu manewrowym WORD, zajmuje się
Dział BRD i Szkoleń WORD. W celu najmu placu manewrowego należy:
a) wypełnić Formularz, stanowiący załącznik do Regulaminu najmu placu
manewrowego WORD w Chełmie, zwany w treści Formularz,
b) uiścić opłatę w kwocie określonej w § 7 Regulaminu na konto 16 8187 0004
2001 0007 0739 0001 z dopiskiem „najem placu manewrowego” (wpłaty
można dokonać w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego działającym na
terenie WORD),
c) ustalić termin najmu placu manewrowego w Dziale BRD i Szkoleń WORD
/pokój Nr 2, na parterze budynku szkoleniowo-garażowego/.
2. Najmu placu manewrowego w określonym terminie i czasie może dokonać osoba
zainteresowana, bądź w jej imieniu instruktor nauki jazdy pod warunkiem złożenia
wypełnionego Formularza wraz z dowodem wpłaty. Po ustaleniu daty i godziny najmu
placu manewrowego, pracownik Działu BRD i Szkoleń WORD zobowiązany jest
wydać kopię wypełnionego Formularza, która stanowi potwierdzenie najmu placu.

§3
Warunkiem przystąpienia do jazd próbnych jest:
a. posiadanie potwierdzenia o najmie placu wraz z dokumentem tożsamości
najemcy (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu) oraz legitymacji
instruktora w przypadku instruktora nauki jazdy,
b. obecność określonego w Formularzu instruktora nauki jazdy posiadającego
aktualne uprawnienia w zakresie kategorii prawa jazdy na jaką wynajmowany
jest plac manewrowy,
c. podstawienie pojazdu OSK do jazdy próbnej przynajmniej na 10 minut przed
wyznaczoną godziną odbywania jazdy próbnej.

§4
1. Plac manewrowy jest udostępniany według następujących zasad:
1) jazda próbna może odbywać się na pojeździe OSK, który jest odpowiedni dla
kategorii, w ramach której przeprowadzana jest jazda próbna; posiadającym
aktualne ubezpieczenie OC i ważny przegląd techniczny, pod nadzorem
instruktora nauki jazdy,
2) instruktor nauki jazdy nie może w ciągu pełnego bloku 30 minut nadzorować
jazdy próbnej więcej niż jednej osoby.

§5
1. Wszystkie osoby korzystające z placu manewrowego podczas jazd próbnych muszą
przestrzegać zasad szczególnej ostrożności określonych w art. 2 pkt 22 Ustawy Prawo
o ruchu drogowym oraz przepisów bhp i ppoż., obowiązujących na terenie WORD.
2. WORD nie ponosi odpowiedzialności za powstałe podczas jazd próbnych uszkodzenia
pojazdów oraz uszczerbek na zdrowiu powstałe podczas lub w związku
z korzystaniem z placu manewrowego przez osoby, którym plac został udostępniony.
3. Wszelkie szkody na majątku WORD powstałe podczas korzystania z placu
manewrowego w celu odbycia jazd próbnych pokrywa najemca. Koszty te ustalane są
wg indywidualnej kalkulacji dokonywanej przez uprawnionych rzeczoznawców,
w zależności od rodzaju i zakresu uszkodzeń.
4. Osoby wynajmujące plac manewrowy musza stosować się do niniejszego regulaminu
oraz ustnych poleceń przedstawiciela WORD, który nadzoruje wykorzystanie placu
manewrowego podczas jazdy próbnej.
5. Osoba korzystająca z placu manewrowego w trakcie jazdy próbnej nie może
znajdować się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych środków
mogących wpływać na reakcję kierującego pojazdem.
6. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że osoba kierująca pojazdem lub instruktor
nadzorujący jazdę próbną znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających
albo innych środków mogących wpływać na reakcje kierującego pojazdem, pracownik

WORD nadzorujący wykorzystywanie placu manewrowego lub inna osoba
wyznaczona przez Dyrektora WORD zobowiązana jest przerwać jazdę próbną na
koszt najemcy.
§6
1. Plac manewrowy udostępniany jest odpłatnie, opłata wynosi:
a. 30 zł za każde rozpoczęte 30 min jazdy dla kat. „B” pojazdem OSK pod
nadzorem instruktora nauki jazdy,
b. 40 zł za każde rozpoczęte 30 min jazdy dla kat. „A”, „B+E”, „C”, „D”,
„C+E” pojazdem OSK pod nadzorem instruktora nauki jazdy.

§7
1. Opłata za najem placu nie podlega zwrotowi w razie niestawienia się osoby, która
najmu dokonała, a także gdy najemca nie spełni wymagań niezbędnych dla
przystąpienia do jazdy próbnej określonych w § 3.
2. Dopuszcza się zmianę terminu najmu placu manewrowego oraz zmianę instruktora
przeprowadzającego jazdy próbne, po uprzednim, minimum 2-dniowym,
poinformowaniu w formie pisemnej pracownika Działu BRD i Szkoleń WORD o
konieczności zmiany.
3. Spóźnienie się najemcy skutkuje odpowiednio skróceniem czasu korzystania z placu
manewrowego.
4. W przypadku braku możliwości skorzystania z placu manewrowego z przyczyn
lezących po stronie WORD lub wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych, przy spełnieniu przez najemcę przesłanek określonych treścią
Regulaminu:
a. strony ustalą nowy termin korzystania z placu manewrowego,
b. WORD dokona zwrotu uregulowanej opłaty za najem placu manewrowego
w pełnej wysokości, zgodnie z pisemnym wnioskiem najemcy i na wskazany
rachunek bankowy.
§8
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, wraz z przepisami
wykonawczymi.

