Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A. o/Zielona Góra

NAUKA JAZDY

SPEED

nr rachunku: 63 1090 2532 0000 0001 1526 6783
MoŜliwość zapłaty w ratach:

ul. Anieli Krzywoń 8A
65-514 Zielona Góra

•

tel. 502 325 793; (068) 326 05 17

•

wwww.speed.zgora.pll

•

Biuro i Sala wykładowa
Biuro czynne 1600-1700

I wpłata 200 zł - przed rozpoczęciem zajęć
teoretycznych,
II wpłata 600 zł - przed przystąpieniem do zajęć z
praktycznej nauki jazdy,
III wpłata (pozostała kwota) - do 10 godziny zajęć
praktycznych.

Wniosek
o przyjęcie na szkolenie podstawowe w zakresie kategorii prawa jazdy kategorii .......

Wypełnia kursant: (DRUKOWANYMI LITERAMI)
Nazwisko
Imię
Pesel
Nick na facebook’u
Adres e-mail:
Nr. Telefonu
Nr, PKK
Podaj formę zajęć teoretycznych:
Zaznacz krzyŜykiem

wykłady tradycyjne
30 x 45min.

bez zajęć teoretycznych
praca samodzielna
www.autoteoria.pl

e-learning
30 x 45min.
www.akademiakierowcy.pl

....................................................
podpis osoby szkolonej

Kursancie!
• Przed rozpoczęciem szkolenia powinieneś dostarczyć nam ..PKK.. Profil Kandydata na Kierowcę
..KROK 1.. Zrób badania lekarskie i zdjęcie do prawa jazdy - zadzwoń i umów z lekarzem pod tel. 502 252
263. UWAGA Kandydaci na kategorię C i C+E muszą zrobić dodatkowo badania psychologiczne –
umów się z psychologiem tel. 605 67 00 99
..KROK 2.. Weź zdjęcie i badania lekarskie i idź do Wydziału Komunikacji odpowiedniego dla swojego miejsca
zamieszkania po KOD PKK. Osoby z Zielonej góry :Wydział komunikacji ul. Sienkiewicza 8A w
Zielonej Górze. Osoby z poza Zielonej Góry: Starostwo powiatowe ul. Podgórna 5 Zielona Góra

Twój LOGIN to Twoje imię małymi literami.
Twoje HASŁO to „speed”+4 cyfry z Twojego
numeru PESEL

Pieczęć i podpis pracownika OSK SPEED
Potwierdzam, Ŝe zapoznałem /am się z regulaminem obowiązującym kursantów na kursach prawa jazdy w
Szkole Nauki Jazdy „SPEED” dostępnym na
http://www.speed.zgora.pl/regulamin.php
oraz, Ŝe odebrałem(am) kartę przeprowadzonych zajęć.

www.autoteoria.pl

Termin złoŜenia wniosku
Koszt szkolenia: (PLN)
Wpłacono
Termin rozpoczęcia kursu:
Zajęcia z pierwszej pomocy:
Potwierdzam otrzymanie w/w kwoty na poczet przyszłego szkolenia w
zakresie prawa jazdy
....................................................

Twoje pytania egzaminacyjne z
komentarzami

Wypełnia pracownik Szkoły Nauki Jazdy SPEED:

