Regulamin
Kursu reedukacyjnego w zakresie
problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
I. Ustalenia ogólne
1. Organizatorem kursu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, zajęcia
odbywają się w siedzibie organizatora.
2. Podstawę prawną organizacji kursu stanowią:
1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 627 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą",
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 9),
zwane dalej „Rozporządzeniem".
3. Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po
spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
II. Warunki uczestnictwa:

w kursie odbywa się na podstawie skierowania wydanego decyzją administracyjną
przez odpowiedni organ.
2. Osoba ubiegająca się o udział w kursie zobowiązana jest przed rozpoczęciem szkolenia do:
1) wypełnienia karty zgłoszenia udziału w kursie,
2) przedstawienia decyzji administracyjnej wydanej przez odpowiedni organ,
3) dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w Rozdziale III ust.4,
4) przedstawienia dowodu tożsamości, który należy posiadać przez cały czas trwania kursu.
1.

Udział

III. Ustalenia szczegółowe:

1. Kurs prowadzony jest w oparciu o szczegółowy program, będący załącznikiem Nr 1
do Rozporządzenia.
2. Kurs prowadzony jest przez dwa dni, przez 8 godzin każdego dnia, w formie wykładów,
w grupach liczących od 10 do 15 uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku nie zebrania wymaganej
liczby uczestników, wówczas opłata ulega zwrotowi.
4. Osoby zakwalifikowane na kurs są zobowiązane do uczestnictwa we wszystkich wykładach,
określonych w programie kursu. Obecność na zajęciach, uczestnik, potwierdza własnoręcznym
podpisem na liście obecności znajdującej się u wykładowcy, każdego dnia na koniec zajęć.
5. Wysokość opłaty za kurs wynosi 400 zł, płatne przed rozpoczęciem szkolenia.
6. W przypadku rezygnacji przez uczestnika w dniu rozpoczęcia szkolenia lub w jego trakcie
uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
7. Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem,
co potwierdza własnoręcznym podpisem w zgłoszeniu na kurs.
8. Wszystkie sprawy związane z organizacją, porządkiem oraz realizacją programu szkolenia
należy kierować do Dyrektora WORD za pośrednictwem kierownika kursu.
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