Załącznik nr 1 do regulaminu vol. 1 PSM

UMOWA Z KURSANTEM
Zawarta w dniu …………… w Przemyślu, pomiędzy:
1. ……………………………………………………., zamieszkałym(ą) w ………………….…………….
przy ul. …………………………………………. nr PESEL ……………………………………, zwanym dalej
„Kursantem” a,
2. Przemyską Szkołą Motocyklową Spółka Cywilna z siedzibą przy ul. Gen. Sikorskiego 9A/3, 37-700
Przemyślu, nr z rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie
miasta Przemyśl: 00491862: NIP: 795-253-63-32 REGON: 363982677 reprezentowanym przez
Waldemara Strawińskiego oraz Andrzeja Ścibiwołk, zwanymi dalej „Ośrodkiem”.
§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest kurs nauki jazdy, kategorii prawa jazdy:

A1 / A2 / A

§2
Opłaty
Strony ustalają koszt szkolenia na kwotę …………………………………………….. brutto
§3
Integralną częścią niniejszej umowy jest regulamin szkolenia kierowców Przemyskiej Szkoły Motocyklowej
S.C., gdzie opisane są szczegółowo obowiązki i prawa Kursanta oraz obowiązki Ośrodka.

1.
2.
3.
4.

§4
Postanowienia końcowe
Umowa może zostać rozwiązana przez:
a) Kursanta w każdej chwili bez podawania przyczyny,
b) Szkołę, gdy Kursant z premedytacją nie przestrzega Regulaminu szkoły o którym mowa w §3.
W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, zwrot pieniędzy zostanie pomniejszony o równowartość
poniesionych kosztów przez Ośrodek związanych z realizacją niniejszej umowy.
Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatruje sąd właściwy ze względu na
miejsce wykonywania umowy.
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁASNEJ
Jestem świadomy(a), że w czasie nauki jazdy na motocyklu poruszam się pojazdem, na który nie zawsze
instruktor nauki jazdy ma wpływ. Zostałem pouczony o możliwych dla mnie konsekwencjach nie
stosowania zaleceń instruktora dotyczących bezpieczeństwa, a w szczególności bezpiecznej techniki
ruszania i zatrzymywania motocykla.
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że decydując się na szkolenie praktyczne w zakresie nauki jazdy na
motocyklu biorę na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne urazy i szkody na moim zdrowiu oraz na
zdrowiu osób trzecich, wynikłych z niedostosowania się przeze mnie do Prawa o Ruchu Drogowym lub
powstałych w wyniku mojego zachowania niezgodnego z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa lub
techniki prowadzenia motocykla.
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