Ośrodek Szkolenia Kierowców
OSK DUDUS Duda Tomasz
43-150 Bieruń ul. Chemików 3

Załącznik nr 1 do regulaminu

Cennik szkoleń organizowanych przez OSK DUDUS Duda Tomasz
Cennik obowiązuje od dnia: 01.03.2014r.

Cennik nie uwzględnia aktualnych promocji. Ceny promocyjne kursów podane są na stronie internetowej www.oskdudus.pl w
zakładce Ceny kursów.

Kurs prawa jazdy kategorii B – szkolenie podstawowe
Kurs prawa jazdy kat. B

Szkolenie podstawowe

Cena podstawowa (nie uwzględnia aktualnych promocji)

1500 PLN

Cena dla uczniów szkół średnich i studentów studiów dziennych*

1450 PLN

Cena szkolenia podstawowego w ramach kursu prawa jazdy B obejmuje:
1. opłaty przygotowawcze,
2. 30 godz. zajęć teoretycznych,
3. 30 godz. zajęć praktycznych,
4. jeden wewnętrzny egzamin teoretyczny i jeden wewnętrzny egzamin teoretyczny poprawkowy,
5. jeden wewnętrzny egzamin praktyczny realizowany po ostatnich zajęciach, praktycznych
6. materiały szkoleniowe niezbędne do opanowania części teoretycznej.
W cenę szkolenia podstawowego w zakresie prawa jazdy kat. B nie jest wliczony koszt badania lekarskiego przeprowadzanego
w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określonej kategorii prawa jazdy.
Opłata za wydanie badania lekarskiego w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
określonej kategorii prawa jazdy:
a) dla osób będących uczestnikami kursów organizowanych przez OSK DUDUS Duda Tomasz – 60 PLN,( płatne lekarzowi)
b) dla osób nie będących uczestnikami kursów organizowanych przez OSK DUDUS Duda Tomasz– 80 PLN.( płatne lekarzowi)

Wpłaty w systemie ratalnym–dotyczy wyłącznie szkolenia podstawowego w zakresie prawa jazdy kat.B
Kurs prawa jazdy kat. B

Wysokość wpłaty

Pierwsza wpłata – wpłata wpisowa

nie mniej, niż 200 PLN

Druga wpłata wnoszona po zakończeniu
szkolenia teoretycznego:

nie mniej, niż 250 PLN

Po zapłaceniu I raty kursant otrzymuje od ośrodka podręcznik i CD-DVD
Kurs prawa jazdy kategorii B – szkolenie uzupełniające
Szkolenie uzupełniające teoretyczne
Kurs prawa jazdy kategorii B
Cena jednej godziny zajęć
dla osób nie będących kursantami OSK
DUDUS Duda Tomasz

20,00 PLN

Cena jednej godziny zajęć dla osób
będących kursantami szkoły jazdy DUDUS
Duda Tomasz

0,00 PLN

Szkolenie uzupełniające praktyczne
50,00 PLN

45,00 PLN

Godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom. Godzina szkolenia praktycznego równa się 60 minutom.

Egzamin wewnętrzny
Egzamin wewnętrzny

teoretyczny

praktyczny

Kurs prawa jazdy kat. B

10,00 PLN

40,00 PLN

Opłaty dodatkowe
1 . Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy odpowiedniej kategorii – bezpłatnie.
2 . Wydanie wtórnika karty przeprowadzonych zajęć – bezpłatnie.
3. Opłata postojowa:
Opłata postojowa naliczana jest wg wzoru: opłata postojowa jednostkowa x ilość godzin niezgłoszonych nieobecności
Opłata postojowa jednostkowa: 45,00 PLN za każdą godzinę zajęć praktycznych.
4. Kalkulacja kosztu kursu prawa jazdy kat. B
(dotyczy kalkulacji zwrotu wpłaty za niewykorzystaną część szkolenia w przypadku przerwania szkolenia w OSK DUDUS Duda Tomasz):
Szkolenie teoretyczne: 150 PLN
Szkolenie praktyczne: ilość zrealizowanych godzin zajęć praktycznych x (1500/1450*)/50 /45 PLN.

