
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

Akademii Młodego Kierowcy WORD Białystok. 

 

1. Organizatorem warsztatów „Akademii Młodego Kierowcy” (AMK) jest Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Białymstoku. 

 

2. Podstawowym celem działalności AMK jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 

szczególności wśród grupy młodych kierowców w wieku 18-24 lata, ponieważ tę grupę 

wiekową cechuje bardzo często brak doświadczenia, brawura i chęć podejmowania ryzyka na 

drodze. 

 

3. Warsztaty będą prowadzone w formie zajęć teoretycznych oraz szkoleń praktycznych 

podnoszących  umiejętności oraz technikę jazdy (m.in. jazda z talerzem Stewarta oraz na 

trolejach).  

 

4. Część teoretyczna odbędzie się w sali szkoleniowej WORD Białystok przy wykorzystaniu 

sprzętu multimedialnego i będzie się składać z 4 bloków tematycznych. 

 

5. Część praktyczna realizowana będzie na placu manewrowym przy wykorzystaniu pojazdów  i  

wyposażenia WORD Białystok. Zajęcia będą odbywać się z podziałem na grupy.  

 

6. Szkolenie praktyczne odbywa się zawsze po przeprowadzeniu szkolenia teoretycznego.  

 

7. W trakcie szkolenia praktycznego uczestnik jest zobowiązany posiadać przy sobie prawo 

jazdy. 

 

8. Szkolenie w Akademii Młodego Kierowcy jest bezpłatne.  

 

9. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii B  i są w wieku 

18-24 lata bez względu na długość posiadania uprawnień. 

 

10. Przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych każdy uczestnik otrzyma do wypełnienia Kartę 

uczestnika oraz ankietę dotyczącą oceny swoich umiejętności.  

 

11. 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. 

 

12. 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.  

 



13. Szczegółowy harmonogram szkolenia będzie podany do wiadomości uczestników po zebraniu 

się odpowiedniej liczby chętnych. Jedna grupa szkoleniowa nie może przekraczać 30 osób.  

 

14. Szkolenie w AMK odbywa się zgodnie z opracowaną przez Zastępcę Dyrektora tematyką 

szkoleń teoretyczno-praktycznych, zatwierdzoną przez Dyrektora WORD Białystok (zał. nr 1) 

 

15. 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. 

 

16. W trakcie wykonywania zajęć praktycznych osoba szkolona jest zobowiązana do zapinania 

pasów bezpieczeństwa. 

 

17. Działalność Akademii Młodego Kierowcy nadzoruje, podejmuje decyzje w sprawach 

organizacyjnych i odpowiada za jej właściwe funkcjonowanie Zastępca Dyrektora WORD 

Białystok. 

 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów w sytuacji niesprzyjających 

warunków atmosferycznych.  

 


