OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „ROTRANS”
DOSKONALENIE I SZKOLENIE KIEROWCÓW SP. Z O.O.
NIP: 6020124493, REGON: 180672085

37-400 NISKO, UL. RZESZOWSKA 3
TEL. 15 841 20 66
www.rotrans.com.pl

Kurs kat. C i D – 21.05.2022 r.
Przed kursem należy wykonad badania lekarskie i psychologiczne – oraz założyd nr PKK
W sprawie pomocy w założeniu profilu PKK prosimy o kontakt z biurem
Harmonogram zajęd teoretycznych – 20 godz. lekcyjnych – zajęcia specjalistyczne
Miejsce realizacji zajęd: 37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 3
Lp.
1.
2.
3.
4.

Data

Dzieo tygodnia

Godziny od – do

21.05.2022
22.05.2022
28.05.2022
29.05.2022

sobota
niedziela
sobota
niedziela

900-1245
900-1245
900-1245
900-1245

Ilośd godzin
zajęd
5
5
5
5

Zajęcia praktyczne (nauka jazdy) rozpoczynana jest po zrealizowaniu zajęd teoretycznych i trwa co najmniej :
- 30 godzin zegarowych – dla kat. C
- 60 godzin zegarowych – dla kat. D (dla posiadających kat. B)
- 40 godzin zegarowych – dla kat D (dla posiadających kat. B i C)
Zajęcia praktyczne rozpoczynamy:
- kat. C, CE, - Nisko, ul. Nowa 32 (parking na terenie STW Nisko – naprzeciwko Paostwowej Straży Pożarnej)
- kat. C, D, CE – Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 32 (baza PKS Stalowa Wola – obok Kauflandu)
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.
Aby rozpocząd kurs wymagana jest pierwsza wpłata za kurs – min. 400 zł Kolejna wpłata m.in. 50%
wartości kursu – wymagana jest przed rozpoczęciem zajęd praktycznych, pozostałą kwotę należy wpłacid
najpóźniej w połowie zajęd praktycznych.

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.

