Regulamin rekrutacji
na bezpłatne szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 18 – 24 lat oraz powyżej 55 roku
życia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy – Tor Modlin

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce prowadzi rekrutację na
szkolenie profilaktyczne (teoretycznego i praktycznego) dla kierowców w wieku 18 – 24 lata
oraz powyżej 55 roku życia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Tor Modlin.
Szkolenie w ODTJ obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne na torze i płycie
poślizgowej.
1. Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o regulamin i na podstawie karty
zgłoszenia.
2. Udział Kierowcy w szkoleniu jest bezpłatny.
3. Uczestnikiem szkolenia może być kierowca w wieku 18 – 24 lata oraz powyżej 55 roku
życia, posiadający prawo jazdy kategorii B, zamieszkujący na terenie województwa
mazowieckiego.
4. Uczestnik szkolenia ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach.
5. Do obowiązku uczestnika szkolenia będzie należało sumienne i staranne
wykonywanie czynności i zadań objętych programem szkolenia, stosowanie się do
poleceń wykładowcy i instruktora, przestrzeganie ustalonego czasu odbywania
szkolenia oraz przepisów BHP obowiązujących na terenie ODTJ. Miejsce i godzina
wyjazdu zostanie przekazana uczestnikowi po rozpatrzeniu zgłoszenia na szkolenie.
6. Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
7. Karty zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc w siedzibie WORD w
Ostrołęce ul. Rolna 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 sekretariat lub
na adres e-mail: word@word-ostroleka.pl.
8. W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają wymagania
wskazane w punkcie 3 oraz złożą wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.
9. Niekompletnie wypełniona karta zgłoszenia nie będzie rozpatrzona.
10. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.
11. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób zainteresowanych udziałem w
szkoleniu zostanie utworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej mają prawo
do udziału w szkoleniu według kolejności na jakiej znajdują się na liście rezerwowej.
12. Rezygnacji ze szkolenia można dokonać najpóźniej 10 dni roboczych przed dniem
szkolenia w formie pisemnej: w siedzibie WORD w Ostrołęce w godzinach 8.00 –
16.00 lub e-mailem: word@word-ostroleka.pl

