Załącznik do Decyzji Nr 1/2022
Dyrektora WORD w Ostrołęce
z dnia 3 stycznia 2022 r.
Regulamin
wynajmu placu manewrowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce
w celu przeprowadzania jazd próbnych
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce, mając na uwadze spełnienie oczekiwań osób
zdających egzamin państwowy, w ramach realizacji polityki ciągłego doskonalenia jakości obsługi
swoich klientów, wprowadził możliwość odbycia odpłatnie na placu manewrowym WORD
w Ostrołęce przy ul. Rolnej 30 jazdy próbnej w celu podniesienia umiejętności praktycznych
w zakresie prowadzenia pojazdów wszystkich kategorii, z wyjątkiem kat. A, A1, A2 oraz AM.
§1
Ustalenia ogólne
1. WORD może wynajmować plac manewrowy lub jego część do odpłatnego używania podmiotom
prowadzącym Ośrodki Szkolenia Kierowców lub instruktorom nauki jazdy w celu przeprowadzania
jazd próbnych przez osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie
wykonania zadań przewidzianych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy wynikających
z przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Zasady i warunki udostępnienia placu manewrowego lub jego części do używania określa
niniejszy regulamin.
3. Wszyscy, którzy deklarują chęć skorzystania z placu manewrowego, zobowiązują się
do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
4. Plac manewrowy udostępniany jest odpłatnie według cen określonych w Decyzji Dyrektora
WORD w Ostrołęce.
5. Plac manewrowy może zostać udostępniony:
- pod warunkiem, że nie odbywają się w tym czasie egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, szkolenia
i kursy organizowane przez WORD, których część praktyczna wiąże się z wykorzystaniem placu
manewrowego.
6. WORD w każdym czasie może zawiesić wynajem placu manewrowego.
7. Korzystanie z placu manewrowego odbywa się na następujących zasadach:
-jazda próbna na placu manewrowym odbywać się może wyłącznie z wykorzystaniem pojazdu
Ośrodka Szkolenia Kierowców spełniającego wszelkie warunki techniczne,
określone
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
-pojazd wykorzystywany do przeprowadzenia jazdy próbnej musi być odpowiedni dla kategorii
prawa jazdy, w ramach której przeprowadzana jest jazda próbna;
-podmiot wynajmujący plac manewrowy musi posiadać ubezpieczenie OC, AC i NW dla pojazdu
wykorzystywanego do przeprowadzenia jazdy próbnej;

-jazda próbna na placu manewrowym odbywać się może wyłącznie pod nadzorem instruktora nauki
jazdy, posiadającego uprawnienia w zakresie kategorii prawa jazdy, w ramach której przeprowadzana
jest jazda próbna; instruktor nadzoruje cały przebieg jazdy próbnej;
-instruktor nie może szkolić jednocześnie więcej niż 1 osoby.
8. WORD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zarówno na osobie, jak
i na mieniu, powstałe w związku lub podczas korzystania z placu manewrowego przez osoby, którym
plac został udostępniony. W szczególności WORD nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
u osób uczestniczących w jazdach próbnych, ich opiekunów, instruktorów nauki jazdy
i jakichkolwiek innych osób trzecich, ani za szkody powstałe w pojazdach wykorzystywanych
do jazd próbnych.
9. Podmiot, któremu udostępniono plac manewrowy, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie
szkody, zarówno na osobie, jak i w mieniu (w tym mieniu WORD i innych osób),powstałe podczas
lub w związku z korzystaniem z placu manewrowego.
10. Osoby korzystające z placu manewrowego w trakcie jazdy próbnej nie mogą znajdować się pod
wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych środków mogących wpływać na reakcję
kierującego pojazdem. 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 lub osoba
wyznaczona przez WORD przerwie jazdę próbną oraz zawiadomi o tym fakcie Policję.
§2
Ustalenia szczegółowe
1. Planowaniem i organizacją jazd próbnych na placu manewrowym WORD w Ostrołęce zajmuje
się Wydział Egzaminowania w dniach od poniedziałku do piątku.
2. Wynajem placu następuje według kolejności zgłoszeń.
3. Opłaty za udostępnienie placu manewrowego należy dokonywać w kasie znajdującej
się w budynku WORD w Ostrołęce (kasa BS), lub przelewem na rachunek bankowy Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce, ul. Rolna 30, 07-410 Ostrołęka,
Nr rach.: 34 8923 0008 0120 0689 2012 0309, z dopiskiem „wynajem placu manewrowego”, kat.
prawa jazdy ……”.
4. Podmiot wynajmujący plac manewrowy zainteresowany odbyciem jazd próbnych zobowiązany
jest dostarczyć do Biura Obsługi Klienta(zapisy na egzaminy – pokój nr 10 na parterze):
a) wypełnione formularze zgłoszenia /zgodnie z załącznikiem /,
b) dowód wpłaty za wynajem placu manewrowego.
5. Osoby korzystające z placu manewrowego powinny stawić się na placu manewrowym
o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym dniu. Skorzystanie z placu manewrowego jest możliwe
po przekazaniu pracownikowi WORD odpowiedzialnemu za korzystanie z placu manewrowego
zgodnie z niniejszym regulaminem dokumentu, potwierdzającego prawo do odbycia jazdy próbnej
/karta zgłoszenia z potwierdzonym terminem/
6. W przypadku braku spełnienia wymagań określonych w punkcie 5 niniejszego regulaminu, plac
manewrowy nie zostanie udostępniony.

7. Pracownik WORD odmówi udostępnienia placu manewrowego osobom, co do których zachodzi
podejrzenie, że znajdują się one pod wpływem alkoholu, środków odurzających albo innych środków
mogących wpływać na reakcje kierującego pojazdem.
8. Czas, w którym można korzystać z placu manewrowego, to wielokrotność 30 minut.
9. W przypadku braku możliwości skorzystania z placu manewrowego z przyczyn leżących
po stronie WORD:
a) WORD dokona zwrotu wpłaconej opłaty za skorzystanie z placu manewrowego przelewem
na konto wpłacającego
lub
b) strony ustalą inny termin skorzystania z placu manewrowego.
10. W przypadku nieskorzystania w wyznaczonym terminie z placu manewrowego z przyczyn
leżących po stronie podmiotu najemcy, dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość
ustalenia nowego terminu wynajmu placu manewrowego w ramach niewykorzystanej kwoty
z wydziałem Egzaminowania odpowiedzialnym za planowanie i organizację jazd próbnych.
11. W przypadku spóźnienia się osoby zainteresowanej, czas korzystania z placu nie ulega
przedłużeniu
§3
Prawa i obowiązki
1. Osoby korzystające z placu manewrowego mają prawo do:
a) korzystania z placu manewrowego na zasadach i w celu określonym niniejszym Regulaminem
w terminie uzgodnionym z właściwym pracownikiem Wydziału Egzaminowania WORD w Ostrołęce
(pracownikiem Biura Obsługi Klienta)
2. Osoby korzystające z placu manewrowego mają obowiązek:
a) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu;
b) przedstawienia dokumentu uprawniającego do korzystania z placu manewrowego;
c) punktualnego stawienia się na placu manewrowym w wyznaczonej dacie i o wyznaczonej
godzinie;
d) okazania dokumentu tożsamości pracownikowi WORD i legitymacji instruktora;
e) korzystania z placu manewrowego wyłącznie w celu przeprowadzania jazd próbnych przez osoby
ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami, w zakresie wykonania zadań przewidzianych
dla poszczególnych kategorii prawa jazdy;
f) korzystania z placu manewrowego z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności;
g) nie zaśmiecania placu manewrowego;
h) stosowania się do ustnych poleceń pracownika WORD;
i) przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie WORD, a także innych zasad
bezpieczeństwa określonych przez pracownika WORD;
j) opuszczenia placu manewrowego bez wezwania, niezwłocznie po upływie czasu, na jaki plac
został udostępniony;
k) pozostawienia placu manewrowego w stanie niepogorszonym, nie zaśmieconego;
m) pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych podczas lub w związku z korzystaniem z placu
manewrowego.
3. W przypadku naruszenia Regulaminu pracownikowi WORD przysługuje prawo nakazania
opuszczenia placu manewrowego, niezależnie od czasu, jaki pozostał do zakończenia okresu, na jaki
plac został udostępniony.

§4
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie sprawy związane z udostępnieniem placu manewrowego oraz organizacją jazd
próbnych należy kierować do Kierownika Wydziału Egzaminowania Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązujące.

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
z siedzibą w Ostrołęce, przy ulicy Rolnej 30
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Ośrodek Ruchu Drogowego możliwy
jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Rolna 30, 07-410 Ostrołęka lub email:
iodo@word-ostroleka.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy wynajmu placu
manewrowego WORD Ostrołęka na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a - ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania w dowolnym momencie.
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
8) WORD wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia,
aby móc wykonać czynności umożliwiające realizację celu. Odmowa uniemożliwi wykonanie
umowy

