AUTOŠKOLA AKADÉMIA, Akademická 8, 949 76 Nitra, IČO: 00397482, IČ DPH: SK2021252827, Č. živ. registra: 403-18890

PRIHLÁŠKA DO KURZU / OSOBITNÉHO VÝCVIKU
KONDIČNÉHO VÝCVIKU*
Osobné údaje uchádzača:
MENO A PRIEZVISKO .......................................................................................Rodné číslo......................../...................
Dátum a miesto narodenia .................................................................................................................................................
Adresa bydliska ..............................................................................................................................PSČ.............................
Číslo a séria OP ( alebo iného preukazu totožnosti ) .........................................................................................................
Číslo a séria vodičského preukazu (VP)..............................................................................................................................
Rozsah skupín VP (ktoré už má zapísané vo VP)...........................................................................................................**
Telefonický kontakt .................................................................Študent SPU v Nitre ÁNO / NIE inej školy ÁNO / NIE
V prípade neuvedenia e-mailovej adresy súhlasím svojim podpisom preposlať
všetky náležitosti prihlásenia do JISCD na sekretariát autoškoly: autoskola.akademia@gmail.com

E-mail: .......................................................................
Prihlasujem sa na:

a) vodičský kurz na získanie vodičského oprávnenia v rozsahu skupín................................................................................................**
b) vodičský kurz na získanie (rozšírenie) vodičského oprávnenia v rozsahu skupín ............................................................................**
c) doškoľovací kurz rozsahu skupín ......................................................................................................................................................**
d) osobitný výcvik podľa osobitného predpisu.......................................................................................................................................**
e) kondičný výcvik držiteľa VP v rozsahu skupín ..................................................................................................................................**
Údaje o kurze/osobitnom výcviku: ***
Číslo z matričnej knihy JISCD ..............................Číslo kurzu / osobitného výcviku / kondičného výcviku * :................................................................
Predpokladaný dátum začatia kurzu / osobitného výcviku/ kondičného výcviku * :........................................................................................................
Predpokladaný dátum ukončenia kurzu / osobitného výcviku/ kondičného výcviku * :...................................................................................................
Cena kurzu / osobitného výcviku dohodou / kondičného výcviku * : .........................................EUR
(možnosť platiť v hotovosti / prevodom na účet / úhradou faktúry)
Vyhlásenie uchádzača:
Čestne vyhlasujem, že
a) som plne spôsobilý(á) na právne úkony,
b) som zdravotne spôsobilý(á) na vedenie motorového vozidla,
c) nie je mi uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v Slovenskej republike alebo v inom štáte, resp. uložená
sankcia mi už bola v Slovenskej republike alebo v inom štáte zahľadená,
d) nemám odňaté vodičské oprávnenie v Slovenskej republike alebo v inom štáte, resp. mi nebol zadržaný vodičský preukaz
v Slovenskej republike alebo v inom štáte.
e) zo zdravotného hľadiska - nie som nositeľom COVID-19 a nebol som v kontakte s pozitívnou osobou (v prípade potreby dokladovať testom)
Súhlasím, aby vyššie uvedené osobné údaje boli použité na vedenie predpísanej dokumentácie o kurzoch podľa zákona NR SR č.93/2005 Z.z.o
autoškolách a o zmene o doplnení niektorých zákonov.

V .........................................., dňa ................................

.............................. /.................................
podpis uchádzača / zákonného zástupcu
* Nehodiace sa prečiarknuť, ** Uviesť rozsah skupín, *** Vyplní prevádzkovateľ autoškoly

..............................................................
podpis a pečiatka prevádzkovateľa AŠ
RB 2020

