Jeśli część teoretyczna jest już za nami, pora przejść
do części praktycznej. Przyjdź do naszego biura,
Egzaminy państwowe:
wybierz swojego instruktora prowadzącego i rozplanuj Najpierw część teoretyczna. Tutaj znajdziesz wszytkie
jazdy.
Fajnie, że jesteś z nami!
informacje: http://word.lublin.pl/zapisy-przezPamiętaj, że na jazdach zawsze (!!!) musisz mieć ze
internet
sobą
Po zdaniu egzaminu teoretycznego w WORD:
kartę przeprowadzonych zajęć, którą odbierasz z
dokonaj płatności za egzamin praktyczny
Zapis na kurs:
biura przed pierwszymi jazdami
po zdanej teorii przyjdź do naszego biura
Pamiętaj, że pełnoprawny kursant musi mieć:
maseczkę
ustal datę egzaminu praktycznego
Uzupełniony formularz umowy oraz
dokument tożsamości
podpisz dokumenty niezbędne, żeby egzamin
podpisany regulamin
mógł się odbyć na naszej magicznej “13” lub
Jeśli masz zaplanowane jazdy, ale “coś Ci wypadło”,
Dostarczony do biura numer PKK
ulubionym motocyklu w przypadku kat.
zawsze możesz je skasować lub przenieść. jednośladowych
Wpłatę w wysokości minimum 500 zł
Pamiętaj jednak, żeby zrobić to minimum 24h skorzystaj z placu manewrowego WORD na
wcześniej- w godzinach pracy naszego biura. W chwilę przed swoim egzaminem (zapisy odbywają się
Nasze biura:
przeciwnym razie przez system zostanie naliczona w biurze)
Lublin
Świdnik
nieobecność w wysokości 30 zł/h. Powyższa Gdyby z jakiejś przyczyny egzamin trzeba będzie
Krakowskie Przedmieście 2
3 Maja 1 A
powtórzyć, zapraszamy Cię do biura, żeby jeszcze raz
I piętro
II piętro - wejście od
sytuacja nie dotyczy sytuacji losowych.
wejście naprzeciwko Ratusza
Placu Konstytucji
podpisać dokumenty i ustalić datę egzaminu Zawsze masz prawo do zmiany instruktora INACZEJ EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ NA POJEŹDZIE 509 33 46 33/ 881 55 44 00
502 222 636
Jesteśmy czynni
prowadzącego. Jeśli jednak coś Ci się nie podoba
WORD!!!
Od poniedziałku do piątku
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lub niepokoi, najlepiej od razu skontaktuj się z

Będzie nam bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę i
naszym kierownikiem ( tel. 794222636), dzięki
dodasz obiektywną ocenę o naszej szkole na FB
czemu będziemy mogli szybko zareagować i nie
lub/i Google.
dopuścić do podobnej sytuacji w przyszłości.
Do zobaczenia na drodze!

W godzinach 10-18
Infolinia: 81 440 66 66
Mail: biuro.rally@gmail.com
www.rallyosk.pl
FB/ rallyosk
IG/ rallyosk

Badania lekarskie
Czy masz już ustaloną datę i godzinę badań
lekarskich? Jeśli tak, to wpisz ją

Jeśli nie, skontaktuj się z nami i ją szybko
ustalimy ;)
Co musisz mieć ze sobą na badaniach:

▢ dokument tożsamości (dowód lub paszport)
▢ uzupełniony załącznik “Ankieta”
▢ uzupełnione “Oświadczenie o stanie zdrowia”
▢ udokumentowany poziom cukru lub organizm
przygotowany do sprawdzenia na miejscu ;)
▢ jeśli nosisz okulary lub soczewki, to koniecznie
zabierz je ze sobą
▢ zgodę RODO na przeprowadzenie badań
lekarskich
▢ jeśli masz mniej, niż 16 lat- zaproś ze sobą

rodzica, jeśli mniej niż 18, ale powyżej 16, wystarczy
zgoda podpisana przez opiekuna prawnego
BADANIA ODBYWAJĄ SIĘ W GABINECIE
PRZY NASZYM BIURZE NA KRAKOWSKIM

Numer PKK
Kolejnym krokiem jest zdobycie Profilu
Kandydata na Kierowcę.
W tym celu skontaktuj się, ze swoim
wydziałem komunikacji i
dowiedz o konkretne procedury, które w nim
obowiązują.

Wykłady teoretyczne
Twoje wykłady teoretyczne odbędą się:
Tu

wpisz miejsce, datę i godzinę

Żeby uzyskać numer PKK potrzebujesz:

▢ orzeczenie lekarskie

▢ wyraźną i aktualną fotografię dokumentową

▢ uzupełniony “ Wniosek o wydanie prawa jazdy ‘
▢ w przypadku osób niepełnoletnich,

Zajęcia z pierwszej pomocy odbędą się tu:

podpisaną zgodę przez opiekuna

▢ numer PKK jak najszybciej przekaż do
naszego biura!!!!

▢ ustal formę, miejsce i datę wykładów:

o tej godzinie:

