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Podstawowe informacje dla osób zainteresowanych szkoleniem
1. Organizator szkolenia: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 65-339 Zielona Góra, ul. Nowa 4B.
2. Szkolenie okresowe odpowiednie do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy może ukończyć osoba,
która posiada uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii:
a) D1, D1+E, D, D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.,
b) C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.
3. Osoby, które uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi wymienione w punkcie 2a lub 2b uzyskały, odpowiednio, po 10 września 2008 roku lub po 10 września 2009 roku zobowiązane są uzyskać właściwą kwalifikację wstępną.
4. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie tradycyjnej lub e-learningu w przypadku szkolenia okresowego w zakresie
prawa jazdy kat. C1, C1+E, C i C+E oraz e-learningu w przypadku pozostałych szkoleń i kategorii prawa jazdy, o których
mowa w punkcie 2 i 3.
5. Wymagane dokumenty – zgłoszenie uczestnictwa z załącznikami.
6. Opłata za udział w szkoleniu wynosi:
a) szkolenie okresowe:
c) kwalifikacja wstępna przyspieszona:
 tradycyjne – 600 zł,
 C – 2790/2990 zł,
 w formie e-learningu – 400/550 zł,
 C+E – 3290/3490 zł,
b) kwalifikacja wstępna:
 D – 3990/4290 zł
 C – 4690/5490 zł,
d) kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona:
 C+E – 5490/6490 zł,
 C – 990 zł,
 D – 6990/7690 zł,
 C+E – 1090/1190 zł,
 D – 1290 zł
Ceny za ukośnikiem obowiązują osoby odbywające szkolenie w innych niż Zielona Góra i Tomaszowo k. Żagania, objętych
wpisem WORD Zielona Góra, miejscach prowadzenia działalności w zakresie szkolenia kierowców wykonujących przewóz
drogowy. W ramach opłaty organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz napoje. Opłata za szkolenie nie obejmuje
testów, o których mowa w punkcie 8 przeprowadzanych w trybie poprawkowym. W razie rezygnacji ze szkolenia w czasie jego trwania uczestnik kwalifikacji wstępnej może ubiegać się o zwrot połowy opłaty, jeśli łączne zaawansowanie
szkolenia nie przekracza 50 %.
7. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego wydaje Dyrektor WORD osobie, która ukończyła zajęcia
wymagane w ramach szkolenia okresowego.
8. Do testu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Lubuskiego po
zakończeniu kursu kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która odbyła zajęcia wymagane programem szkolenia
i
właściwej kwalifikacji wstępnej.
Klauzula informacyjna.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator kursu.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: odo@zg.wordy.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia na podstawie Art 6. ust. 1 lit b) RODO.
4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania od
Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn
uzasadnionych szczególna sytuacją wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa
te można zrealizować poprzez kontakt z administratorem lub kontakt Inspektorem Ochrony Danych.
6. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz
utrzymania rejestru osób przeszkolonych jest obligatoryjne za wyjątkiem adresu email oraz numeru telefonu
podawanych w celu ułatwienia kontaktu, które jest dobrowolne.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w przepisach o rachunkowości dla dokumentów księgowych.
( w y p e ł n i a j ą

z a i n t e r e s o w a n i )

Dane osobowe kierowcy
Nazwisko i Imię (imiona) .........................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ……….………………………..………………………. Nr PESEL__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ albo
…….…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….
(tylko osoby nieposiadające numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwa państwa, które wydało ten dokument)

Adres zamieszkania: ................................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku i mieszkania)
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Telefon: ……………………………………………………, e-mail: ………………………………………………………………………………………….
Data uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii objętej szkoleniem:
a)

D1 lub D: __ __-__ __-__ __ __ __

albo

b) C1 lub C: __ __-__ __-__ __ __ __

( dzień, miesiąc i rok)

( dzień, miesiąc i rok)

Rodzaj i zakres szkolenia (właściwy prostokąt zaznaczyć krzyżykiem):
a) szkolenie okresowe w zakresie prawa jazdy kategorii:
lub

C1, C1+E, C, C+E

D1, D1+E, D, D+E

albo
b) odpowiedni rodzaj kwalifikacji:
wstępna;

wstępna przyspieszona;

uzupełniająca przyspieszona.

c) kategorie prawa jazdy objęte szkoleniem w ramach kwalifikacji:
C

C+E

Wybrana forma zajęć teoretycznych:

tradycyjna

D
e-learning

Dane płatnika do faktury VAT
Nazwa lub imię i nazwisko nabywcy

.....................................................................................................................
....................................................................................................................

NIP

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Adres: .......................................................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku i mieszkania)

.......................................................................................................................................................................
Załączniki:
dowód uiszczenia opłaty za kurs, jeśli została wniesiona wcześniej i nie wpłynęła jeszcze na r-k Ośrodka

ii

Do wglądu:
dokument prawa jazdy,
orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy – tylko uczestnicy
kwalifikacji wstępnej
dokument potwierdzający tożsamość – tylko osoby nieposiadające numeru PESEL
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i przestrzegania postanowienia zawarte w regulaminie wewnętrznym kursów
dokształcających kierowców wykonujących przewóz drogowy (Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2007 Dyrektora WORD
Zielona Góra z dnia 14 lutego 2007), z którego treścią zapoznałem(am) się.

.....................................................................
(miejscowość i data)

i

................................................................

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem uczestnika projektu)

Informacji dodatkowych udzielają pracownicy Wydziału Szkolenia WORD Zielona Góra:
– telefonicznie pod numerem: 68/476 53 93,
– osobiście: p. 107
ii
Opłatę za udział w kursie można wnieść w WORD Zielona Góra w godz. 07.00-15.00 bądź na rachunek:
BANK PEKAO SA O/Zielona Góra 06 1240 6843 1111 0000 4982 0546. Opłata za udział w kwalifikacji wstępnej może być wniesiona w ratach: nie mniej niż połowa przed przystąpieniem do szkolenia, pozostała część – przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego.

