Artykuł: Szkolenia, Kursy / Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona.
Załącznik zawiera alternatywny dostęp do informacji zawartych na stronie internetowej
dotyczących możliwości wynajmu placu manewrowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Warszawie (dalej zwany WORD).
WORD Warszawa udostępnia wszystkie swoje place manewrowe kandydatom na kierowców.
Wynajęcie placu możliwe jest na czas podany w poniższej tabeli lub jego wielokrotność.
Miejsce Egzaminowania Odlewnicza
Data i godziny wynajmu placu
Od 6 lipca 2020 zapraszamy w każdy piątek w miesiącu w godzinach od 15:00 do 17:00.
Poniżej tabela z wyszczególnionymi opłatami za wynajem placu.
Dostępne kategorie
egzaminacyjne

Czas wynajmu

Cena wynajmu przy

Cena wynajmu przy

pojeździe OSK

pojeździe WORD

AM, A1, A2, A

60 minut

90 zł

niedostępne

B, B1

30 minut

30 zł

niedostępne

C

60 minut

90 zł

niedostępne

D

60 minut

90 zł

niedostępne

C+E

60 minut

90 zł

niedostępne

Miejsce Egzaminowania Bemowo
Data i godziny wynajmu placu
Od 6 lipca 2020 zapraszamy w każdy poniedziałek i wtorek w miesiącu w godzinach od 15:00
do 16:00.
Dostępne kategorie
egzaminacyjne
B, B1

Czas wynajmu
30 minut

Cena wynajmu przy

Cena wynajmu przy

pojeździe OSK

pojeździe WORD

30 zł

niedostępne

Miejsce Egzaminowania Radarowa
Data i godziny wynajmu placu
Od 6 lipca 2020 zapraszamy w każdy poniedziałek i wtorek w miesiącu w godzinach od 15:00
do 16:00.
Dostępne kategorie
egzaminacyjne

Czas wynajmu

B, B1

30 minut

Cena wynajmu przy

Cena wynajmu przy

pojeździe OSK

pojeździe WORD

30 zł

niedostępne

Uwaga!
Wjazd na plac manewrowy Miejsca Egzaminowania Radarowa znajduje się od strony ulicy
Hynka.
Chcąc wynająć plac manewrowy Twój Instruktor powinien dostarczyć:
•
•

dowód uiszczenia opłaty,
kartę zgłoszenia.

Opłaty
Zgodnie z powyższymi tabelami*
Uwaga!
*Jak zapłacić mniej?
10% zniżki za 11-stą i każdą następną godzinę w danym miesiącu, wynajmu przez OSK placu
manewrowego.
Opłat należy dokonać:
•

przelewem bankowym, wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na
poprawne wypełnienie pól:
o numeru rachunku bankowego: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006
o tytuł przelewu musi zawierać: Wynajem placu manewrowego - proszę podać: Miejsce
Egzaminowania, datę wynajmu, kategorię i nazwę Ośrodka Szkolenia Kierowców

•

w Biurze Obsługi Klienta w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza opłaty można dokonać
przy użyciu karty płatniczej.

Link do kontaktu z Wydziałem Szkoleń
https://word.waw.pl/szkolenia-kursy
Do pobrania:
•

Regulamin wynajmu placu manewrowego w formacie PDF
Link do załącznika:
https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Szkolenia/Regulamin_wynajmu_placu_manew
rowego_2016.pdf

•

Karta zgłoszenia w formacie PDF
Link do załącznika:
https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Szkolenia/Karta_zg%C5%82oszenia_wynajem_
placu_manewrowego.pdf

•

Klauzule informacyjne dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych
Link do załącznika: https://word.waw.pl/ogloszenia/ochrona-danych-osobowych

•

Alternatywny dostęp do treści zawartych w niniejszym artykule w formacie PDF
Link do załącznika:
https://word.waw.pl/images/Alternatywny_dostep/Szkolenia/Jazdy_przed_egzaminem/
20200827_Jazdy_przed_egzaminem.pdf

