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 specjalistycznym ośrodku doskonalenia jazdy na terenie województwa mazowieckiego.
2. Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności uczestników szkolenia w zakresie
techniki jazdy pojazdem.
3. Organizatorem szkolenia jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie
przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach.
4. Wykonawcą szkolenia jest Tor Modlin Sp.zo.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-102) przy ul. gen. Wiktora Thommée 1B
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;
g) korzyści wynikające z częściowej rezygnacji z prowadzenia samochodu.
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 (co najmniej kat. B) z terenu powiatu:
siedleckiego, garwolińskiego, mińskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, łosickiego i
m. Siedlce (subregion siedlecki) oraz makowskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego,
ostrołęckiego i m. Ostrołęka (subregion ostrołęcki).
3. Szkolenie odbywać się będzie w dwóch grupach po 24 osoby w terminach 26.09.2020
(subregion siedlecki) oraz 12.10.2020 (subregion ostrołęcki).
4. Szkolenie odbędzie się na Torze Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.
gen. Wiktora Thommée 1B
5. Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewniony transport do miejsca szkolenia i
z powrotem.
6. Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewniony serwis kawowy oraz obiad.
7. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
8. Każdy uczestnik szkolenia będzie ubezpieczony.

§3
Zasady aplikowania i procedura kwalifikacyjna
1. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w szkoleniu muszą złożyć wypełnione i podpisane: kartę zgłoszenia na bezpłatne szkolenie (Załącznik 1) oraz zgodę na przetwarzanie

danych przez WORD Siedlce i MCPS w Warszawie (Załącznik 2) osobiście w siedzibie WORD Siedlce ul. Składowa 46, Oddział Terenowy WORD w Garwolinie, Al.
Legionów 48 (subregion siedlecki) , WORD Ostrołęka ul. Rolna 30 (subregion ostrołęcki) lub za pośrednictwem poczty.
2. Przy ustalaniu listy uczestników szkolenia decyduje data zapisu, w przypadku osobistego zgłoszenia, oraz data wpływu w przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą.
3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu upływa najpóźniej na 5 dni
przed Szkoleniem. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności
miejsc.
4. Osoba zgłaszająca się na szkolenie na karcie zgłoszeniowej wyraża oświadczenie, że
stan zdrowia pozwala jej wziąć udział w szkoleniu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach jako administratora i ich przekazanie Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oraz Torowi Modlin Sp.zo.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji projektu zgodnie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku osób rekrutowanych przez WORD w Ostrołęce przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało
się na podstawie umowy powierzenia danych zawartej pomiędzy administratorem
(WORD w Siedlcach), a podmiotem przetwarzającym (WORD w Ostrołęce).
5. Zgłoszenia niekompletne i niespełniające warunków formalnych oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
6. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w szkoleniu, zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone do udziału w danym szkoleniu (według
kolejności umieszczenia na liście rezerwowej) w przypadku rezygnacji osób wcześniej
zakwalifikowanych.
§4
Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie WORD w Siedlcach do wglądu oraz na stronie

internetowej www.word.siedlce.pl

2. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w

terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.word.siedlce.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu szkolenia.

