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REGULAMIN SZKOLEŃ OFEROWANYCH PRZEZ DRIVING CENTERS  

(dalej „Regulamin”)  

 

Niniejszy regulamin określa warunki zakupu i korzystania z usług świadczonych Driving Centers sp. 

z o.o., w tym zasady prowadzenia i uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach, organizowanych 

przez Driving Centers sp. z o.o. (dalej: „Driving Centers®”) 

 

§ 1 DEFINICJE 

1. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym regulaminie i pisanym wielką literą nadano 

następujące znaczenie:  

1.1. Cennik – dokument dostępny na Stronie Internetowej oraz w Driving Centers®, regulujący 

ceny usług oferowanych przez Driving Centers®; 

1.2. Formularz zgłoszeniowy - formularz dostępny na stronie internetowej 

https://www.drivingcenters.pl/rezerwacja/ lub na stronie internetowej współpracujących 

z Driving Centers® Partnerów, który umożliwia: 

1.2.1. zawarcie umowy o świadczenie usługi Szkolenia i/lub rezerwację terminu i miejsca  

Szkolenia; 

1.2.2. nabycie Vouchera  

1.3. Harmonogram Szkolenia – szczegółowy program Szkolenia wraz z określeniem czasu 

trwania części teoretycznej oraz części praktycznej Szkolenia;  

1.4. Instruktor – osoba posiadająca uprawnienia instruktora techniki jazdy, o których mowa w 

art. 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 nr 30 

poz. 151); 

1.5. Kod rabatowy - kod w postaci ciągu cyfr lub znaków realizowany w ramach Formularza 

zgłoszeniowego, który uprawnia Uczestnika do wskazanej na kuponie rabatowym zniżki 

procentowej lub kwotowej naliczanej od wartości określonego w tym dokumencie 

Szkolenia. 

1.6. Klient – Uczestnik lub nabywca Vouchera; 

1.7. Konsument - osoba (fizyczna) zawierająca z Driving Centers® umowę o świadczenie usług 

Szkolenia lub umowę sprzedaży Vouchera, która nie pozostaje w bezpośrednim związku z 

jej działalnością gospodarczą lub zawodową;  

1.8. Organizator - Driving Centers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 16; 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000422858; NIP 7010344905; REGON 

146157501, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100), 

oraz osoby upoważnione do działania w jej imieniu;  

1.9. Partner – podmiot współpracujący z Driving Centers®; 

1.10. Pojazd – samochód, przy wykorzystaniu którego Uczestnik bierze udział w Szkoleniu; 

1.11. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z usług oferowanych przez Driving Centers® 

wraz z załącznikami; 

1.12. Strona Internetowa – strona internetowa Driving Centers® dostępna pod adresem 

https://www.drivingcenters.pl/; 

https://www.drivingcenters.pl/rezerwacja/
https://www.drivingcenters.pl/
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1.13. Szkolenie – zajęcia teoretyczne lub/i zajęcia praktyczne, podczas których Instruktorzy 

udzielają Uczestnikom rad dotyczących prowadzenia Pojazdu, zgodnie z autorskim 

programem stworzonym przez Driving Centers®; 

1.14. Uczestnik – osoba (fizyczna), o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która:  

a) zgłosiła udział w Szkoleniu wypełniając Formularz zgłoszeniowy; 

b) uiściła stosowną opłatę zgodną z Cennikiem lub aktywowała Voucher; 

1.15. Umowa na odległość – umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług Szkolenia lub 

sprzedaż Vouchera, zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu 

zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym 

wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do 

chwili zawarcia umowy włącznie; 

1.16. Voucher - wystawiony przez Driving Centers® dokument o indywidualnym kodzie 

identyfikacyjnym potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela do 

odbycia określonego w tym dokumencie Szkolenia, po wcześniejszej rezerwacji terminu 

i miejsca Szkolenia, realizowany w ramach Formularza zgłoszeniowego zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu; 

2. Wprowadzone w Regulaminie nagłówki służą wyłącznie wygodzie odniesienia i nie będą miały 

wpływu na interpretację Regulaminu, chyba że w nagłówku użyty został wyraz lub zwrot 

zdefiniowany powyżej. 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Uczestnikiem Szkolenia może być każda osoba pełnoletnia o pełnej zdolności do czynności 

prawnych, która zobowiązana jest do zapoznania i przestrzegania postanowień Regulaminu.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wcześniejsze wypełnienie Formularza 

zgłoszeniowego – rezerwacja terminu i miejsca na wybranym Szkoleniu oraz uiszczenie 

opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem lub odpowiednio aktywowanie posiadanego 

Vouchera.  

3. Wypełnienie przez Uczestnika Formularza zgłoszeniowego możliwe jest za pośrednictwem 

strony internetowej https://www.drivingcenters.pl/rezerwacja/ lub strony internetowej 

Partnera.  

4. Uczestnik przy zgłoszeniu udziału w Szkoleniu i wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego 

przekazuje swoje dane osobowe - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.  

5. Szkolenie przeprowadzane jest indywidualnie, z wyłączeniem Szkolenia, którego 

przedmiotem jest doskonale techniki jazdy, w ramach którego minimalna liczba Uczestników 

wynosi 12 osób.  

6. Driving Centers® zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Harmonogramie Szkolenia, 

o  zym zobowiązuje się niezwłocznie, po ich zaistnieniu poinformować Uczestników. 

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu, udział w Szkoleniu odbywa się 

w zarezerwowanym przez Uczestnika terminie i miejscu oraz zakresie uprzednio wskazanym 

Uczestnikowi za pośrednictwem e-mail, telefonicznie lub osobiście, najpóźniej na 2 dni przed 

terminem Szkolenia, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 

Szkolenia, jego przerwania lub zawieszenia z przyczyn losowych. O fakcie tym zobowiązuje 

się poinformować niezwłocznie Uczestnika Szkolenia.  

https://www.drivingcenters.pl/rezerwacja/%20lub
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8. Miejsce Szkolenia, którego przedmiotem jest doskonalenie techniki jazdy lub szkoleń 

grupowych odbywa się na specjalistycznych obiektach, które ustala Organizator.  

 

§ 3 ZASADY UCZESTNICZENIA W SZKOLENIACH – CZĘŚĆ TEORETYCZNA  

1. W pomieszczeniach lub w Pojazdach, w których odbywają się Szkolenia obowiązuje 

bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania i przynoszenia napojów alkoholowych, 

zażywania i przynoszenia środków odurzających, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, 

w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków, w szczególności zabronione jest wszelkie 

postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych Uczestników. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania porządku, właściwego zachowywania się 

i wyrażania w sposób niezakłócający innym Uczestnikom korzystania z usług Driving 

Centers®. W przypadku naruszenia zasad opisanych w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu, 

Uczestnik zobowiązany będzie do opuszczenia miejsca Szkolenia. 

3. Jeżeli Szkolenie odbywa się w pomieszczeniu, Uczestnik ponosi materialną odpowiedzialność 

za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu w nim się znajdującego.  

 

§ 4 ZASADY UCZESTNICZENIA W SZKOLENIACH – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  

1. Warunkiem uczestniczenia w części praktycznej Szkolenia jest posiadanie przez Uczestnika 

dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym oraz 

złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Uczestnik korzystający z części praktycznej Szkolenia obowiązany jest do bezwzględnego 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

1997 nr 98 poz. 602), w szczególności zachowania w trakcie jazdy prędkości zaleconej przez 

Instruktora oraz szczególnej ostrożności wobec innych osób i pojazdów. 

3. Uczestnik jest uprawniony do rozpoczęcia jazdy dopiero po wydaniu przez Instruktora 

ustalonego sygnału oraz obowiązany do zakończenia jazdy niezwłocznie po zasygnalizowaniu 

przez Instruktora końca jazdy. 

4. Niezależnie, Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) poinformowania Organizatora lub Instruktora, o wszelkich zauważonych 

nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach w kierowanym pojeździe; 

b) bezwzględnego przestrzegania i stosowania znaków i sygnałów ostrzegawczych 

(wizualnych i dźwiękowych) wydawanych przez Instruktora; 

c) natychmiastowego wstrzymania jazdy lub innych działań i niezwłocznego powiadomienia 

Instruktora, w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi lub mienia, określając rodzaj zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia oraz 

przyczyny. 

 

§5 WYMAGANIA TECHNICZNE  

1. Zawarcie umowy za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego jest możliwe, jeżeli system 

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, spełnia następujące minimalne wymagania 

techniczne: urządzenie wyposażane w przeglądarkę internetową oraz dostęp do internetu. 

2. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 
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§ 6 PŁATNOŚCI 

1. Płatność za Szkolenie w wysokości podanej w aktualnym Cenniku uiszcza się poprzez 

platformę www.dotpay.pl dostępną na Stronie Internetowej.  

2. W celu dokonania płatności za Szkolenie w inny sposób aniżeli opisany w ust. 1 niniejszego 

paragrafu należy zwrócić się do Driving Centers®  na adres e-mail biuro@drivingcenters.pl. 

3. Driving Centers® zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika i zobowiązuje się umieścić 

informację o tym fakcie na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Driving Centers®, przy czym 

zmiana Cennika pozostaje bez wpływu na dotychczas zakupione usługi oferowane przez 

Driving Centers®.  

4. Uczestnik jest zwolniony od obowiązku uiszczenia płatności za Szkolenie, jeżeli podczas 

rejestracji za pomocą Formularza zgłoszeniowego wprowadzi i aktywuje kod Vouchera.   

5. Klient, który podczas rejestracji za pomocą Formularza zgłoszeniowego wprowadzi i aktywuje 

Kod rabatowy, otrzyma widniejącą na kuponie rabatowym zniżkę kwotową lub procentową 

od wartości usługi Szkolenia wynikającej z Cennika.  

6. Okres ważności Kodu rabatowego określony jest na kuponie rabatowym w formie papierowej 

lub elektronicznej (banner internetowy, wpis na mediach społecznościowych, etc.). Upływ 

terminu ważności Kodu rabatowego jest równoznaczny z utratą uprawnienia do zniżki 

w opłacie za usługę Szkolenia i nie stanowi jakiejkolwiek podstawy do dochodzenia roszczeń 

z tytułu wykonania usługi Szkolenia. 

7. Zastosowanie Kodu rabatowego możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do usługi Szkolenia 

określonej na kuponie rabatowym. 

8. Kody rabatowe nie podlegają zsumowaniu. Oznacza to, że przy zakupie jednej usługi danego 

Szkolenia można wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy.  

9. Aktywowany Kod rabatowy lub Voucher nie może być ponownie wykorzystany.  

10. Skorzystanie z Kodu rabatowego lub Vouchera ma dobrowolny charakter.  

 

§7 VOUCHER 

1. Płatność za nabywany od Driving Centers® Voucher można dokonać poprzez platformę 

www.dotpay.pl dostępną na Stronie Internetowej. 

2. W celu dokonania płatności za Voucher w inny sposób aniżeli opisany w ust. 1 niniejszego 

paragrafu należy zwrócić się do Driving Centers®  na adres e-mail biuro@drivingcenters.pl. 

3. Po zaksięgowaniu płatności przez Driving Centers® Voucher przesyłany jest w formie 

elektronicznej na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.   

4. Okres ważności Vouchera wskazany jest na Voucherze i wynosi co najmniej sześć miesięcy 

od dnia jego zakupu. Upływ terminu ważności Vouchera jest równoznaczny z utratą 

uprawnienia do udziału w Szkoleniu i nie stanowi jakiejkolwiek podstawy do dochodzenia 

roszczeń z tytułu wykonania usługi Szkolenia. 

5. Zastosowanie Vouchera możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do usługi Szkolenia określonej 

w tym dokumencie.  

6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.  

 

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

1. Klient, który jako Konsument zawarł z Driving Centers Umowę na odległość, jest uprawniony 

do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia – bez podania przyczyny. 

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na odległość wygasa wraz z upływem terminu 14 dni 

mailto:biuro@drivingcenters.pl
mailto:biuro@drivingcenters.pl
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od zawarcia umowy o świadczenia usługi Szkolenia lub w terminie 14 dni od daty doręczenia 

Vouchera.  

2. Jeżeli świadczenie Usługi przez Driving Centers® ma się rozpocząć przed upływem terminu 

do odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zawierającego 

takie żądanie.   

3. W celu odstąpienia od Umowy na odległość, Klient zobowiązany jest poinformować Driving 

Centers® o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego 

pocztą na adres Driving Centers®, ul. Batorego 16, 02-561 Warszawa lub za pośrednictwem 

adresu e-mail: biuro@drivingcenters.pl 

4. W celu odstąpienia od Umowy na odległość Klient może skorzystać ze wzoru formularza 

odstąpienia, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.  

5. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy na odległość wystarczające jest, aby Klient 

wysłał oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu, w przypadku skutecznego odstąpienia od 

Umowy na odległość Driving Centers zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności 

w terminie 14 dni od dnia, w którym Driving Centers® otrzymał oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, 

jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne 

rozwiązanie. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy na odległość przez Klienta po rozpoczęciu świadczenia 

Usługi przez Driving Centers®, Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów Usług 

spełnionych przez Driving Centers® do czasu odstąpienia. 

 

§ 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Klientowi, który jest Konsumentem, przysługuje prawo do złożenia reklamacji, która powinna 

być wysłana na adres e-mail: biuro@drivingcenters.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Driving Centers Sp. z o.o., ul. Batorego 16, 02-591 Warszawa.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres 

e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis nieprawidłowości związanych z wykonaniem 

umowy przez Driving Centers® i termin ich wystąpienia.  

3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Driving Centers® wynosi 14 dni od daty otrzymania 

reklamacji.  

4. W zakresie nieobjętym Regulaminem zakres odpowiedzialności Driving Centers® z tytułu 

nabytej usługi Szkolenia lub Vouchera regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).  

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu należytego wykonania umowy o świadczenie 

usług Szkolenia.  

2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody, zarówno na osobie, jak w na mieniu, powstałe 

na skutek jego działania lub zaniechania w związku lub podczas Szkolenia, w szczególności 

w związku z ruchem kierowanego przez Uczestnika Pojazdu w ramach części praktycznej 

Szkolenia.   

mailto:biuro@drivingcenters.pl
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3. Pojazdy użyczone przez Organizatora są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem od 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) oraz ubezpieczeniem 

autocasco. 

4. Jakiekolwiek uszkodzenie Pojazdu musi być natychmiast zgłoszone Organizatorowi lub 

Instruktorowi. Od chwili przyjęcia przez Uczestnika Pojazdu do chwili zwrotu. 

5. Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora za zniszczenie 

Pojazdu lub jego uszkodzenie powstałe w związku z ruchem Pojazdu. 

6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Organizatorowi oraz Instruktorowi 

przysługuje prawo nakazania opuszczenia Pojazdu, niezależnie od czasu, jaki pozostał do 

zakończenia okresu, na jaki został on udostępniony, bez prawa do ubiegania się przez nich 

zwrotu opłaty za świadczoną Usługę. 

 

§ 11 DANE OSOBOWE 

1. Organizator jest jednocześnie Administratorem danych osobowych.  

2. W przypadku wypełnienia Formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Partnera 

Administratorem danych osobowych jest również Partner.   

3. Poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego Klient przekazuje następujące dane 

osobowe: imię, nazwisko lub firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, 

adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez osobę 

fizyczną, numer NIP osoby prowadzącej działalność gospodarczą, adres e-mail oraz numer 

telefonu. Celem przekazania danych osobowych przez Klienta jest zawarcie i wykonanie 

umowy. Przed przystąpieniem do części praktycznej Szkolenia Uczestnik w drodze pisemnego 

oświadczenia (załącznik nr 2 do Regulaminu) przekazuje Organizatorowi dodatkowo numer 

PESEL. 

4. Poprzez dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego Klient przekazuje Organizatorowi następujące 

dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych, o którym mowa w niniejszym artykule, jest art. 6 

ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), który pozwala 

przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed 

zawarciem umowy.  

6. Klienci mają prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych 

osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku chęci skorzystania 

z przysługujących praw należy wysłać wiadomość na adres biuro@drivingcenters.pl . 

Odbiorcą danych osobowych Klientów jest Organizator oraz podmioty, które współpracują 

z Organizatorem lub świadczą na rzecz Organizatora usługi związane z realizacją Szkolenia 

i przeprowadzanych w jego ramach warsztatów (księgowość, kancelaria prawna, firma 

ubezpieczeniowa w przypadku gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody). 

mailto:biuro@drivingcenters.pl
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7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia 

roszczeń wynikających z wykonania umowy zawartej z Driving Centers® - w odniesieniu do 

danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, niemniej niż 5 

lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa 

podatkowego; 

8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli w jego ocenie 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest warunkiem udziału w Szkoleniu. 

Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją ich nieprzekazania będzie brak 

możliwości udziału w Szkoleniu. 

10. Podanie przez nabywcę Vouchera jego danych osobowych jest niezbędne do zawarcia 

i wykonania umowy sprzedaży Vouchera. Nabywca Vouchera jest zobowiązany do ich 

podania, a konsekwencją ich nieprzekazania będzie brak możliwości zawarcia umowy.  

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Driving Centers®. 

Decydując się na korzystanie z usług świadczonych przez Driving Centers®, Klient 

potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

12. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie ich treści na Stronie 

Internetowej lub wywieszenie w siedzibie Driving Centers®, nie później niż 14 dni przed 

planowaną zmianą. W przypadku braku zgody na zmiany Regulaminu, nie wcześniej niż 

z ostatnim dniem obowiązywania dotychczasowego Regulaminu Klientowi przysługuje prawo 

do rozwiązania umowy z Driving Centers® i do zwrotu wniesionych, a niewykorzystanych 

opłat.  

13. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

14. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu, udziału w Szkoleniu, czy też sprzedaży Vouchera,  

będą najpierw rozstrzygane na drodze polubownej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

sporu. Dookreśliłabym termin na polubowne pogadanki 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

…………………………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 

 

Driving Centers sp. z o.o. 

ul. Batorego 16 

02-591 Warszawa 

e-mail: biuro@drivingcenters.pl 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

Niniejszym odstępuję od umowy o ….…………………………………………………………………………..….1  

zawartej z Driving Centers sp. z o.o. w dniu ………….…………………………..2  

 

Imię i nazwisko konsumenta: 

Adres:  

Telefon kontaktowy:  

 

………………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Proszę wskazać przedmiot umowy 
2 Proszę wpisać datę zawarcia umowy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
 

…………………………………………………………… 
(miejscowość, data) 

 

 

Driving Centers sp. z o.o. 

ul. Batorego 16 

02-591 Warszawa 

e-mail: biuro@drivingcenters.pl 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany (-a) ……………………………..……………………………………………………… 

……………………..…………………………………………(imię i nazwisko, PESEL) oświadczam, że: 

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności mój stan zdrowia 

umożliwia mi udział w praktycznej części Szkolenia; 

2. legitymuje się dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem 

silnikowym; 

3. jestem czynnym kierowcą w ruchu drogowym miejskim; 

4. ponoszę odpowiedzialność za szkody, zarówno na osobie, jak i na mieniu, powstałe w związku 

lub podczas udziału w praktycznej części Szkolenia. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestników 

Szkolenia za wypadki losowe oraz, ze ponoszę odpowiedzialność za ewentualne kolizje oraz 

jakiekolwiek inne szkody, osobiste lub majątkowe, związane z ruchem kierowanego przeze mnie 

pojazdu.  

 

 

 

Imię i nazwisko Uczestnika: 

Adres zamieszkania:  

Telefon kontaktowy:  

…………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis Uczestnika) 

 


