Ľubomír Líška Autoškola Bytča, Hviezdoslavova 297, 041/5532841
Prevádzkovateľ autoškoly

PRIHLÁŠKA DO KURZU
Osobné údaje uchádzača (vyplniť paličkovým písmom):
Priezvisko: ............................................. meno:...................................... rodné priezvisko: .......................................
Narodený/á ............................................ v ............................................................ Číslo OP/Pas...............................
Bydlisko podľa OP:........................................................................................................... ..........................................
Telefónny kontakt ................................................., E-mail .......................................................................................
Číslo vodičského preukazu (VP bod č. 5 ) ............................................................................................................... *
Rozsah skupín vodičského oprávnenia ........................................................................................ ...........................**
Prihlasujem sa na:

a) vodičský kurz na získanie vodičského oprávnenia v rozsahu skupín........................................................ **
b) vodičský kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia v rozsahu skupín .................................................... **
c) doškoľovací kurz vodičov v rozsahu skupín............................................................................................. **
d) osobitný výcvik podľa osobitného predpisu na skupinu:......................................................................... **
e) odborná spôsobilosť v rozsahu skupín...................................................................................................... **
f) doplňujúce jazdy uchádzača o vodičské oprávnenie po vydaní osvedčenia o ukončení kurzu v rozsahu
skupín ...................................................................................................................... .................................. **

g) kurz doplňujúcich jázd držiteľa vodičského oprávnenia v rozsahu skupín................................................ **
Údaje o kurze***:
Číslo z matričnej knihy: ......................

Predpokladaný dátum: a.) začatia kurzu ..........................

Číslo kurzu: .........................................

b.) ukončenia kurzu .....................

Cena kurzu dohodou ......................€

bola zaplatená

Vyhlásenie uchádzača:
Čestne vyhlasujem, že:

1. splátka .............................................€
2. splátka .............................................€
3. splátka .................................... ........€
4. splátka .............................................€

a) som plne spôsobilý/á na právne úkony a som zdravotne spôsobilý/á na vedenie motorových vozidiel,
b) som nepredložil/a prihlášku do kurzu o udelenie vodičského oprávnenia rovnakej skupiny v inej autoškole, ktorá
na jej základe začala konanie v rovnakej veci,
c) 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 v inom štáte,
e) som bol oboznámený s cenníkom autoškoly a s jeho všeobecnými podmienkami,
f) v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasím,
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.

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

.................................................................
Podpis uchádzača

.........................................................................
Podpis a odtlačok pečiatky
prevádzkovateľa autoškoly

*

Nehodiace sa prečiarknuť
Uviesť rozsah skupín
***
Vyplní prevádzkovateľ autoškoly
**

.....................................................................
Podpis zákonného zástupcu uchádzača

