
UMOWA O KURS NAUKI JAZDY 

§1.Umowa niniejsza zostaje zawarta pomiędzy Szkołą Jazdy TORNADO – Krzysztof Lippik, mieszczącą się we 
Wrocławiu przy ulicy Zaporoskiej 37/I/1, zwaną dalej Szkołą Jazdy a panią/panem 
……………………………………………………………………………………………. zwaną/nym dalej Uczestnikiem Kursu. 

§2.Przy zapisaniu się na kurs, minimalna wpłata zaliczki ( 100 zł ), zaliczka  wpłacana jest na poczet wydanych 
materiałów do nauki teorii i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu.  

§3.Szkoła Jazdy zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu prawa jazdy w oparciu o obowiązujące w chwili 
podpisania umowy przepisy prawa, zaś Uczestnik Kursu zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania 
na zajęcia teoretyczne i praktyczne.  

§4.Uczestnik Kursu zobowiązuje się do rzetelnego przedkładania instruktorom karty przeprowadzonych zajęć.          
Karta przeprowadzonych zajęć po zakończeniu szkolenia powinna zostać zwrócona do biura Szkoły.  
W przypadku zagubienia karty przeprowadzonych zajęć, koszt  jej odtworzenia wynosi  50 pln. Koszt ten 
pokrywa Uczestnik Kursu. 

§5.W sytuacji gdy Uczestnik Kursu nie zgłosi instruktorowi 24h wcześniej, iż nie będzie obecny na 
zaplanowanych zajęciach praktycznych, zostaje on obciążony kwotą 30 pln za każdą godzinę zajęć. 

§6.Przy wypełnieniu podania o przyjęcie na kurs prawa jazdy i wybraniu opcji płatność w ratach, Uczestnik 
Kursu zobowiązuje się wskazać datę kolejnej wpłaty. W innym przypadku całkowita spłata nie może być 
dłuższa niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia kursu. 

§7.W przypadku nieuregulowania należności za kurs w terminie o którym mowa w artykule 5 niniejszej 
umowy, pozostała należność zostanie przekazana do firmy windykacyjnej, a Uczestnik Kursu zostanie 
obciążony dodatkowymi kosztami.  

§8.Wpłaty dokonywane przez Uczestników Kursu przed datą ukończenia kursu mają charakter płatności 
zaliczkowych. Planowany termin zakończenia szkolenia przypada na dzień wydania zaświadczenia o 
ukończeniu kursu. 

§9.W razie dokonania wpłaty na konto bankowe Szkoły Jazdy TORNADO, Uczestnik Kursu ma obowiązek 
przedłożenia w biurze szkoły potwierdzenia wpłaty.  

§10.Rezygnacja z kursu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego w Szkole Jazdy. W przypadku braku takiej 
rezygnacji, dana osoba nadal uważana będzie za Uczestnika Kursu mimo, że nie będzie się pojawiała na 
zajęciach teoretycznych i nie będzie planowała zajęć praktycznych. Spowoduje to w konsekwencji 
dochodzenie od niej nie uiszczonej do końca opłaty za kurs oraz innych nie rozliczonych kosztów. Brak 
zapłaty spowoduje skierowanie sprawy do windykacji, a następnie na drogę postępowania cywilnego.  

§11.Rezygnacja z kursu jest możliwa pod warunkiem zwrotu karty przeprowadzonych zajęć. W przypadku 
utraty karty przeprowadzonych zajęć rezygnacja będzie możliwa po jej odtworzeniu i dokonaniu opłaty 
wskazanej w artykule 3.  

§12.W przypadku rezygnacji z kursu, Uczestnik Kursu zobowiązuje się do zapłaty kwoty adekwatnej do 
odbytych zajęć, tzn. 

 zajęcia teoretyczne - 20 pln/h 

 zajęcia praktyczne  - 40 pln/h. 
§13.Szkoła Nauki Jazdy w ofercie posiada tak zwany kurs szybki. Wybranie tej opcji nauki pociąga za sobą 

podpisanie aneksu do niniejszej umowy.  
§14.Uczestnik Kursu wyraża zgodę na wykorzystanie adresu mailowego w celu otrzymywania informacji oraz 

bieżących aktualności. 
§15.Uczestnik Kursu oświadcza że wszystkie dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich 

przetwarzanie dla celów realizacji niniejszej umowy. Jednocześnie Uczestnikowi Kursu przysługuje prawo 
do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.  

 
 

 

........................................................... 
      Data i podpis Uczestnika Kursu 



 

 

 
                                       Wrocław, dnia …………………………….. 

                          Podanie o przyjęcie na kurs prawa jazdy nr ...... 
 
Proszę o przyjęcie mnie na kurs prawa jazdy kategorii: ........ 
 
DANE OSOBOWE: 
 
Nazwisko 
 
Imię 
 

 

PESEL                    
            
Seria i numer dowodu osobistego ............................... Data i miejsce urodzenia……………………………….. 

Adres zameldowania ................................................................................................................................ 

Adres E-mail .................................................................... Wykształcenie ................................................ 

Telefon 
 
 

□ Kurs kat. A1 -  800 zł (płatność jednorazowa)   □ Kurs kat. B -  950 zł (płatność jednorazowa)  
 

□  Kurs kat. A   1150 zł (płatność jednorazowa)    □ Kurs kat. B -  1050 zł (płatność w ratach) 
 

□  Kurs kat. A1 -  1100 zł (szybki kurs)    □  Kurs  kat. B -  1250 zł (szybki kurs)    

 

□  Kurs (inny) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

        □  Zaliczka …………………………    □ Wydano materiały szkoleniowe 

 

                                                                                                                          ......................................................               
              Podpis (uczestnika kursu) 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 
44 1140 2004 0000 3802 7463 0720                                                              DECYZJA  PRZYJĘTO NA KURS 

 

     ...................................................... 
          Podpis (osoby upoważnionej) 

                       

                       

           

         


