
Regulamin promocji „Prawko za połówkę” 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin akcji promocyjnej (dalej: Regulamin) pod nazwą „Prawko za połówkę” 

(dalej: Promocja), zawiera warunki i zasady uczestnictwa w Promocji. 

2. Promocja jest organizowana przez Szkołę Nauki Jazdy Speed ul. Anieli Krzywoń 8A w Zielonej 

Górze (dalej: Organizator). 

3. Promocja dotyczy osób zapisanych na kurs nauki jazdy w OSK SPEED. 

Czas trwania promocji 

1. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 1 lutego 2015 r. do odwołania. 

2. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 

Uczestnictwo w promocji 

1. W promocji może uczestniczyć osoba, która: 

a. Zaakceptowała postanowienia Regulaminu, 

b. Zapisała się na szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. B w szkole Organizatora, 

c. Opłaciła należność za kurs w wysokości określonej w Regulaminie, 

d. Poinformuje Organizatora o chęci przystąpienia do promocji w momencie zapisywania się 

na szkolenie, 

2. Do Promocji nie może przystąpić osoba: 

a. Zatrudniona w innej szkole nauki jazdy lub ośrodku egzaminowania, 

b. Spokrewniona bezpośrednio z osobami zatrudnionymi w innych szkołach nauki jazdy lub 

ośrodkach egzaminowania. 

3. W przypadku zatajenia któregokolwiek z elementów wykluczających z promocji, Organizator 

pobiera opłatę dodatkową w wysokości równowartości ceny za kurs. 

Przedmiot promocji 

1. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu na szkolenie w zakresie prawa 

jazdy kategorii B (dalej: szkolenie) wyłącznie po spełnieniu warunków opisanych w dalszej 

części Regulaminu. 

2. Wysokość rabatu na szkolenie wynosi 50% od ceny standardowego kursu. 

3. Osoba zapisująca się na kurs nauki jazdy jest zobowiązana wpłacić połowę równowartości 

opłaty za kurs podstawowy. Opłata ta stanowi podstawę do rozpoczęcia szkolenia. 

4. W terminie 7 dni od rozpoczęcia szkolenia, kursant jest zobowiązany wskazać osobę, która 

przystąpi do jazdy w formie testu praktycznego. W innym przypadku szansa na udział w 

Promocji przepada. 

5. Osoba wskazana przez kursanta musi spełniać następujące warunki: 

a. Powinna posiadać ważne prawo jazdy kategorii B, 

b. Posiadać prawo jazdy od przynajmniej 10 lat, 

c. Być rodzicem lub prawnym opiekunem osoby szkolonej, 

d. Nie być bezpośrednio związana lub zatrudniona w innej szkole nauki jazdy lub ośrodku 

egzaminowania 



e. Nie posiada zakazów sądowych do prowadzenia pojazdów mechanicznych, 

f. W momencie przystąpienia do testu praktycznego nie może być pod wpływem alkoholu 

lub środków odurzających i działających podobnie do alkoholu oraz posiadać przy sobie 

prawo jazdy i dowód osobisty, 

g. W momencie przystąpienia do testu praktycznego Posiadać pełną sprawność fizyczną i 

psychiczną, 

6. Test praktyczny jest przeprowadzany zgodnie z warunkami przeprowadzania egzaminu 

państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B. 

7. Osoba przystępująca do testu jest zobowiązana zaliczyć z wynikiem pozytywnym test 

praktyczny. 

8. Test uznaje się za niezaliczony w trybie natychmiastowym w przypadku popełniania błędu, 

który mógłby stworzyć zagrożenie w ruchu lub realnego stworzenia zagrożenia. 

9. Test praktyczny zostanie zaliczony pozytywnie tylko w przypadku poprawnego wykonania 

wszystkich zadań przewidzianych w arkuszu egzaminacyjnym. 

10. Jazda jest przeprowadzana w pojeździe szkoleniowym należącym do Organizatora. 

11. Test praktyczny odbywać się będzie we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie. 

12. Czas trwania egzaminu jest zależny od wielu czynników, jednak nie może być krótszy niż 45 

minut. 

13. Każdy kursant może skorzystać z promocji tylko raz. 

14. W przypadku, gdy osoba wyznaczona przez kursanta nie zaliczy testu z wynikiem 

pozytywnym, kursant nie może skorzystać z promocji a dokonana wcześniej opłata zaliczana 

jest na poczet kursu nauki jazdy. 

15. W przypadku, o którym mowa w punkcie 14, kursant będzie mógł kontynuować szkolenie od 

razu, jednak przed upływem 10 godzin praktycznych kursant jest zobowiązany dokonać 

drugiej wpłaty za szkolenie. 

16. W przypadku umyślnego spowodowania kolizji, uszkodzenia pojazdu Organizatora, 

uszkodzenia lub zniszczenia mienia lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu osób 

znajdujących się w pojeździe oraz osób trzecich, odpowiedzialność materialną ponosi osoba 

kierująca pojazdem. 


