
Regulamin 

rekrutacji i udziału w szkoleniu profilaktycznym kierowców 

 w wieku 18 -  24 lata 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunków uczestnictwa w bezpłatnym 

szkoleniu profilaktycznym kierowców w wieku 18 - 24 lata w Ośrodku Doskonalenia 

Techniki Jazdy w Modlinie. 

2. Celem szkolenia jest kształtowanie prawidłowych postaw oraz uświadomienie 

zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym. 

3. Organizatorem szkolenia jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie 

oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 

4. Wykonawcą szkolenia jest Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy  

Sp. z o.o. w Warszawie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie,  

z przyczyn od niego niezależnych. 

6. Szkolenie obejmuje 3 godziny części teoretycznej i 3 godziny części praktycznej. 

7. Część teoretyczna obejmować będzie następujące zagadnienia: 

a) specyfikę ruchu drogowego w Polsce; 

b) ocenę czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego  

z uwzględnieniem różnych substancji psychoaktywnych; 

c) omówienie błędów spostrzegania; 

d) wpływ alkoholu i innych środków psychoaktywnych na organizm człowieka ze 

szczególnym uwzględnieniem sprawności psychofizycznej kierowcy; 

e) analizę zjawisk związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych; 

f) odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych osób na drodze; 

8. Część praktyczna będzie m.in. obejmować zagadnienia:  

a) wpływ prędkości na drogę hamowania na nawierzchni przyczepnej; 

b) wpływ prędkości na drogę hamowania na nawierzchni śliskiej; 

c) wpływ prędkości na hamowanie  z ominięciem przeszkody; 

d) wpływ rozmowy telefonicznej lub z pasażerem na koncentrację, przestrzeganie 

czynników zagrożenia na drodze; 

e) zachowanie 3 sekundowego odstępu jako zwiększenie szansy na właściwą 

reakcję/czas trwania hamowania na różnych nawierzchniach (stoper); 

f) zasady działania systemów wspomagających w samochodzie. 



 

§ 2 

Uczestnicy szkoleń 

1. Uczestnikiem szkolenia jest osoba, która została zakwalifikowana do uczestniczenia 

w Szkoleniu 

2.  W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby w wieku 18 - 24 lata, posiadające uprawnia   

do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. B, które zdały egzamin praktyczny  

w zakresie prawa jazdy kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego  

w Warszawie. 

3.   Szkolenie odbędzie się na Torze Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim przy  

ul.  gen. Wiktora Thommee 1B 

4.   Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewniony transport, serwis kawowy oraz obiad. 

5.  Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu. 

6.  Każdy uczestnik szkolenia będzie ubezpieczony. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji 

1. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w szkoleniu muszą złożyć wypełnioną 

 i podpisaną kartę zgłoszenia na bezpłatne szkolenie (Załącznik 1)  oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 2) osobiście w siedzibie WORD 

Warszawa ul. Odlewnicza 8 pok. 217 lub mailowo na adres: szkolenia@word.waw.pl 

2. Przy ustalaniu listy uczestników szkolenia decyduje kolejność zapisu. 

3. Zgłoszenia niekompletne i niespełniające warunków formalnych oraz złożone po 

terminie, nie będą rozpatrywane. 

4. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w danym 

szkoleniu zostaną wpisane na listę rezerwową i w miarę możliwości zaproszone do 

udziału w szkoleniu w następnym terminie. 

 

§ 4  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie WORD w Warszawie do wglądu oraz  na stronie 

internetowej www.word.waw.pl 

2. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.  

 

http://www.word.waw.pl/


 

 
           Załącznik 1 

…………………………………….. 
  Pieczątka Organizatora 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE PROFILAKTYCZNE  
KIEROWCÓW W WIEKU DO 24 LAT 

 

TERMIN SZKOLENIA: ………………………… 2019R.  

MIEJSCE SZKOLENIA: OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY w Modlinie 

1. IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………………………………………………………….. 

2. DATA URODZENIA ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ADRES ZAMIESZKANIA ………………………………………………………………………………………………. 

4. NUMER PRAWA JAZDY ………………………………………………………………………………………….......... 

5. DATA WYDANIA PRAWA JAZDY …………………………………………………………………………….......... 

6. NUMER TELEFONU: …………………………………… E-MAIL: ……………………………………………......... 

 

Oświadczam, że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w szkoleniu  
i przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w szkoleniu doznam uszczerbku  
na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku  
do Organizatora. 

 
 Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku  przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Warszawie  w celu realizacji szkolenia. 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby promocji 

szkolenia przez Organizatora. 
 

 
….…………………………………..    ……………………….………………………………………. 
            Miejscowość, data                 Czytelny podpis uczestnika szkolenia 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 
 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą  w Warszawie  przy ul. 
Odlewniczej 8.             
 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Ośrodek Ruchu Drogowego możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony 
Danych WORD w Warszawie, ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa lub adresem email: iod@word.waw.pl 
 3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania czynności związanych z wzięciem udziału  w szkoleniu organizowanym 
przez WORD w Warszawie  na podstawie wypełnionego formularza. 
 4) Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać, ODTJ w Modlinie, MCPS oraz na żądanie podmiotów przewidzianych przepisami prawa. 
 5) Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania 
dokumenty są przeznaczone, lub tak długo jak wymagany jest prawnie uzasadniony interes Administratora;. 
 6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie. 
 7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8) WORD wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia, aby móc wykonać czynności umożliwiające 
wzięcie udziału Pana/Pani osoby w szkoleniu. Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani tych danych osobowych, niestety nie będziemy 
mogli zrealizować powyższego celu.  
 9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 
10) Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

         

 

 

 

mailto:iod@word.waw.pl


 

 

Załącznik 2 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów 

bezpłatnego szkolenia profilaktycznego kierowców w wieku do 24 lata tj: Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie jako administratora oraz przekazanie moich danych 

Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej w Warszawie i  Warszawskiemu Ośrodkowi 

Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. w Warszawie do ich przetwarzania w zakresie 

niezbędnym do realizacji projektu zgodnie z wymogami i zasadami określonymi w 

Rozporządzeniu 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 zgodnie z innymi powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

 

 

 

……………………………………..    …………………………………. 

     Miejscowość i data                 Podpis 

 

 

 


