Przewodnik Kandydata na Kursanta
ELMOTu

Przeczytaj

nasz

poradnik,

a

OT

Chcesz zapisać się na kurs prawa jazdy, ale nie wiesz, od czego zacząć?
rozwiejemy

Twoje

wątpliwości!

Poniżej, w punktach, wypisane są czynności, które należy wykonać,
uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

EL

 Zrób badania lekarskie i zdjęcia.

M

aby zapisać się na nasz kurs. Postępuj kolejno, zgodnie ze wskazówkami, aby

Na badania możesz umówić się z dowolnym lekarzem. Przepisy regulują
cenę badań: teraz wszędzie zapłacisz 200,-. Zdjęcia również możesz

K

zrobić u dowolnego fotografa, mają mieć wymiary 3,5 cm x 4,5 cm

OS

(potrzebujesz dwóch). Aby uzyskać dane kontaktowe do lekarzy,
zadzwoń lub udaj się do biura .

(c
)

 Załóż PKK.

PKK – Profil Kandydata na Kierowcę, to indywidualny numer nadawany
każdemu
Aby

go

kursantowi,

uzyskać,

który

zawiera

należy zgłosić

się

do

dane

identyfikujące.

Wydziału

Komunikacji

(to, do którego urzędu musisz się udać, zależy od Twojego miejsca
zamieszkania). Do Wydziału należy przynieść badania lekarskie i jedno
zdjęcie, należy także wziąć ze sobą dowód osobisty.

*Jeśli jesteś niepełnoletni, poproś rodzica, aby poszedł z Tobą
do Wydziału Komunikacji (niech ma przy sobie zgodę na uczestnictwo
w kursie i dowód), jeśli chcesz zrobić to osobiście, przynieś do Wydziału
zgodę rodziców na uczestnictwo w kursie oraz ksero dowodu rodzica
(lub rodziców). PKK powinno zostać wydane od ręki.
UWAGA! Jeśli jesteś trzy miesiące przed osiemnastką, możesz zgłosić się
po PKK równo trzy miesiące przez osiemnastymi urodzinami! To znaczy,
że mając urodziny 20 października, możesz zgłosić się do Wydziału
dopiero 20 lipca!
 Udaj się do naszego biura (ul. Matejki 5, tuż przy rynku, boczna ul.
Zwycięstwa, drzwi obok pizzerii).

OT

Złóż w biurze PKK oraz opłatę za kurs (ewentualnie wpisowe + pierwszą
ratę), a także jedno zdjęcie. Dzięki PKK Twoje dane zostaną ściągnięte
z systemu za pomocą specjalnego programu. Jest to podstawą

M

do rozpoczęcia szkolenia. W biurze dostaniesz materiały szkoleniowe

 Jesteś gotowy!

EL

(podręcznik i testy).

Gdy już jesteś pełnoprawnym uczestnikiem kursu, możesz wziąć udział

K

w wykładach, które rozpoczynają się w Dniu Rozpoczęcia Kursu.

OS

Zajęcia teoretyczne odbywają się we wtorki i czwartki od 17:00 – 20:00,
kilka razy do 20:45 (to ustalane jest z wykładowcą) i jest ich 30 godzin
lekcyjnych, a mają miejsce w Sali Wykładowej przy ul. Górnych Wałów
7. W ramach teorii odbędzie się również obowiązkowy kurs pierwszej

(c
)

pomocy, który zostanie przeprowadzony przez ratownika medycznego.
Ponieważ jesteś już Kursantem Elmotu, aby zobaczyć, co dalej, zajrzyj
do Przewodnika Kursanta OSK ELMOT.

