PRIHLÁŠKA DO KURZU
Osobné údaje uchádzača:
Meno a priezvisko :

....................................

Dátum a miesto narodenia : ...............................................
Adresa bydliska: .........................................................
Email:......................................... Telefón:..................
Číslo OP (alebo iného dokladu):.........................................
Evidenčné a sériové číslo vodičského oprávnenia:........................
Rozsah skupín vodičského oprávnenia:..................................**

Prihlasujem sa na:
a) výcvik na získanie vodičského oprávnenia v rozsahu skupín
..................................................................**
b) výcvik na získanie (rozšírenie) vodičského oprávnenia v
rozsahu skupín ...................................................**
c) osobitný výcvik v rozsahu skupín................................
d) doškoľovací kurz vodičov v rozsahu skupín ........................
e) kurz doplňujúcich jázd držiteľa vodičského oprávnenia v rozsahu
skupín ............................................................**

Údaje o kurze:***
Predpokladaný dátum začatia kurzu.......................
Predpokladaný dátum ukončenia kurzu.....................
Cena kurzu dohodou 450€ /hotovosť,BÚ účet/ záloha

€ bola zaplatená

Vyhlásenie uchádzača:
Čestne vyhlasujem že,
a)
b)
c)

som plne spôsobilý na právne úkony
som zdravotne spôsobilý na vedenie motorových vozidiel
mi nie je uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá v Slovenskej
republike alebo v inom štáte, resp. uložená sankcia mi už bola v Slovenskej republike
alebo v inom štáte zahladená
d) nemám odňaté vodičské oprávnenie v Slovenskej republike alebo v inom štáte, resp. mi
nebol zadržaný vodičský preukaz v Slovenskej republike alebo inom štáte

Súhlasím: a) aby vyššie uvedené osobné údaje boli použité na vedenie dokumentácie
o kurzoch podľa zákona č.93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
b) zo spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov.
c) na začiatku kurzu som prevzal Dallas kľúč určený na identifikáciu
účastníka kurzu /teória a praktické jazdy/ jeho strata, poškodenie je
spoplatnené v sume 5€, ktorá bude účtovaná ako náhrada, po ukončení kurzu
záverečnou skúškou bude tento kľúč odňatý
d) nedostavenie sa na praktickú jazdu a s tým spojené záležitosti
neohlásenie, neospravedlnenie, neskoré odhlásenie minimálne 2 hodiny pred
praktickou jazdou s výnimkou objektívnych dôvodov/náhla nevoľnosť/ sa
spoplatňuje pokutou 10€ až po jej uhradení je možnosť pokračovať vo
výcviku

e) náhradná teoretická hodina - individuálna mimo skupinových hodín teórie
je spoplatnená podľa platného cenníka
f) storno poplatok po zahájení kurzu a nenastúpení na kurz resp.
predčasnom ukončení 30€

V .................. dňa:

.........................
podpis uchádzača
_* Nehodiace prečiarknuť
** Uviesť rozsah skupín a podskupín
*** Vyplní prevádzkovateľ autoškoly

...............................
Podpis a pečiatka autoškoly

