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NIP: 8651287550, REGON: 830308089
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www.rotrans.com.pl

Kurs nr 9/2022 – kat. B i kat. AM, A1, A2, A - WAKACYJNY
Spotkanie organizacyjne z badaniami lekarskimi odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. o godz. 1600
Jeżeli nie zdążyli Paostwo na spotkanie organizacyjne – prosimy o kontakt z biurem
Harmonogram zajęd teoretycznych – 30 godz. lekcyjnych
Miejsce realizacji zajęd: 37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 3
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data
27.06.2022
28.06.2022
29.06.2022
30.06.2022
01.07.2022
04.07.2022

Dzieo tygodnia

Godziny od – do

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
poniedziałek

900-1245
900-1330
900-1245
900-1245
900-1245
900-1200

Ilośd godzin
zajęd
5
6
5
5
5
4

Zajęcia praktyczne (nauka jazdy) rozpoczynana jest po zrealizowaniu zajęd teoretycznych i trwa co najmniej :
- 30 godzin zegarowych – dla kat. B
- 20 godzin zegarowych – dla kat. A1, A2 lub A
- 10 godzin zegarowych – dla kat AM
Po zrealizowaniu wszystkich zajęd teoretycznych i praktycznych przeprowadzany jest egzamin
wewnętrzny teoretyczny i praktyczny – pozytywny wynik z egzaminu wewnętrznego teoretycznego
i praktycznego dopuszcza do przystąpienia do egzaminu paostwowego w WORD.
Na spotkaniu organizacyjnym wymagana jest pierwsza wpłata za kurs – min. 400 zł, proszę
przygotowad także aktualną fotografię do prawa jazdy o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm – twarz na wprost – taką
jak do dowodu lub paszportu. Kolejna wpłata m.in. 50% wartości kursu – wymagana jest przed rozpoczęciem
zajęd praktycznych, pozostałą kwotę należy wpłacid najpóźniej w połowie zajęd praktycznych.
Koszt badao lekarskich – dla chętnych na spotkaniu organizacyjnym – 90 zł
Badania można także zrobid we własnym zakresie u uprawnionego lekarza medycyny pracy.
Po spotkaniu organizacyjnym będzie trzeba założyd w wydziale komunikacji starostwa powiatowego
właściwego miejscu zamieszkania kandydata na kierowcę - PKK (profil kandydata na kierowcę) –do założenia
profilu potrzebne będą: orzeczenie lekarskie, fotografia oraz dokument tożsamości i zgoda rodziców dla osób
niepełnoletnich.
Nr PKK należy dostarczyd najpóźniej w dniu pierwszych zajęd teoretycznych do biura OSK ROTRANS.
W razie pytao prosimy o kontakt z naszym biurem od poniedziałku do piątku w godz. 830-1630 –
Nisko, ul. Rzeszowska 3 – I piętro – wejście z tyłu budynku, lub tel. 15 841 20 66,
e-mail: kierownik@rotrans.com.pl lub przez wiadomośd na naszym FB: facebook.com/ROTRANS.

