Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2015
Dyrektora WORD w Białymstoku
z dnia 11 września 2015 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Akademii Młodego Eko Kierowcy WORD Białystok.
1. Organizatorem warsztatów „Akademii Młodego Eko Kierowcy” (AMEK) jest Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku.
2. Warsztaty AMEK organizowane są w związku z realizacją projektu pn. „Edukacja ekologiczna
kierowców poprzez popularyzację zagadnień Eco Drivingu”, dofinansowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
www.wfosigw.bialystok.pl
3. Głównym partnerem projektu jest Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku.
4. Projekt realizowany jest we współpracy z autoryzowanym dealerem marki Toyota
w Białymstoku oraz stacją paliwową BP w Białymstoku.
5. Podstawowym celem działalności AMEK jest podniesienie świadomości wśród grupy tzw.
młodych kierowców (osób w wieku 18-24 lata) w tym edukacja ekologiczna kierowców
pojazdów silnikowych poprzez promocję tzw. Eco Drivingu, jak też związana z tym poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. AMEK adresujemy do tej grupy wiekowej, ponieważ
bardzo często młodych kierowców cechuje brak doświadczenia i wyobraźni, przecenianie
swoich umiejętności praktycznych w kierowaniu pojazdem, brawura i ryzykowne zachowania
na drodze, a także stosunkowo duża liczba wypadków z udziałem kierowców w tym wieku.
Natomiast wyrobienie właściwych nawyków zaprocentuje wymiernymi korzyściami w sferze
zmniejszenia stopnia zanieczyszczania środowiska naturalnego emisją spalin, stopniem
zużycia paliwa i zużywania się elementów zamiennych pojazdów. Naszym zdaniem warto
przekonywać kierowców, iż umiejętność ekologicznej jazdy, przekłada się na mniejsze
wydatki związane z jazdą samochodem, mniejszy stres podczas jazdy , a co za tym idzie
większe bezpieczeństwo na drodze.
6. Warsztaty będą prowadzone w formie zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych
podnoszących umiejętności w zakresie stosowania zasad eko jazdy oraz technikę jazdy (m.in.
jazda z talerzem Stewarta oraz na trolejach).
7. Część teoretyczna odbędzie się w sali szkoleniowej WORD w Białymstoku .
8. Część praktyczna realizowana będzie na placu manewrowym przy wykorzystaniu pojazdów
i wyposażenia WORD w Białymstoku. Zajęcia będą odbywać się z podziałem na grupy.
9. Ćwiczenia praktyczne odbywają się zawsze po przeprowadzeniu szkolenia teoretycznego.

1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2015
Dyrektora WORD w Białymstoku
z dnia 11 września 2015 r.

10. W trakcie szkolenia praktycznego uczestnik jest zobowiązany posiadać przy sobie prawo
jazdy.
11. Szkolenie w Akademii Młodego Eko Kierowcy jest bezpłatne.
12. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii B i są w wieku
18-24 lata bez względu na długość posiadania uprawnień, zdobyły uprawnienia na kat. B.,
zdając egzamin w WORD w Białymstoku i zamieszkują na terenie województwa podlaskiego.
13. Przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych każdy uczestnik otrzyma do wypełnienia Kartę
uczestnika, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu oraz ankietę dotyczącą oceny
swoich umiejętności i wiedzy o Eco Drivingu.
14. W trakcie wykonywania ćwiczeń praktycznych osoba szkolona zobowiązana jest do
wykonywania poleceń instruktora. Bez zgody organizatora zabrania się Uczestnikom
wsiadania do pojazdów szkoleniowych, uruchamiania silnika lub jazdy.
15. Uczestnik przed przystąpieniem do warsztatów powinien zgłosić chęć udziału w dziale
szkoleń WORD w Białymstoku, wypełnić kartę uczestnika, okazać ważne prawo jazdy oraz
zapoznać się z niniejszym regulaminem.
16. Szczegółowy harmonogram szkolenia będzie podany do wiadomości uczestników po zebraniu
się odpowiedniej liczby chętnych. Jedna grupa szkoleniowa nie może przekraczać 32 osób.
17. Szkolenie w AMEK odbywa się zgodnie z opracowaną tematyką szkoleń teoretycznopraktycznych, zatwierdzoną przez Dyrektora WORD w Białymstoku (zał. nr 1)
18. Uczestnik warsztatów potwierdza swoją obecność na warsztatach składając podpis na liście
obecności.
19. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
Warunkiem otrzymania pamiątkowego dyplomu jest potwierdzony udział we wszystkich
zajęciach AMEK.
20. W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa w trakcie zajęć praktycznych obok uczestnika
szkolenia po stronie pasażera będzie siedzieć egzaminator/instruktor techniki jazdy mając do
dyspozycji dodatkowy pedał hamulca.
21. W trakcie wykonywania zajęć praktycznych osoba szkolona jest zobowiązana do zapinania
pasów bezpieczeństwa.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów w sytuacji niesprzyjających
warunków atmosferycznych.
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