
Program kursu na licencję BC, BC Junior 

 
 

Termin i miejsce: 28 - 29 marca 2021r. Tor „KIELCE” (niedziela, poniedziałek) 
 
Wykładowcy: Krzysztof Karczewski,  Krzysztof Studziński,  Michał Pietraszkiewicz 
 
Skład Komisji Egzaminacyjnej: 
 
1. Krzysztof Studziński TSS 01/2014  – Przewodniczący 
 
2. Krzysztof Karczewski IS 32/15 – Członek 
 
3. Krzysztof Tutak lic. I 255/12 – Członek  
 
  
Zgłoszenia i odpłatność: 
 
Zgłoszenia do 25 marca 2021 r. przyjmuje kol. Zbigniew Molenda 
 
e-mail:  sport@automobilklub.kielce.pl tel. 604 220 110 
 
Przelewy prosimy dokonywać na konto organizatora: 
 
M BANK  Odział w Kielcach 96 1140 2020 0000 5661 5500 1001 
 
w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika kursu; odpłatność za kurs i egzamin wynosi 
850 PLN, przy posiadaniu licencji kartingowej odpłatność wynosi 550 PLN, (egzaminy poprawkowe 
odbędą się po 14 dniach, za które należy wnieść opłatę w wysokości 300 PLN). 
 
W ramach opłaty przez cały czas zajęć zapewniamy bufet kawowy, ciastka i kanapki. 
 

Program kursu: 
 
Niedziela 28 marca 2021r. - zajęcia teoretyczne, 
 
10.00 – 10.30 przyjęcia uczestników 
 
11.00 – 12.00 historia PZM, organy PZM oraz FIA 
 
12.00 – 13.00 przepisy prawa dot. sportu samochodowego 
 
13.00 – 14.00 Międzynarodowy Kodeks Sportowy 
 
Przerwa obiadowa 
 
15.00 – 15.45 sposób poruszania się na/po torze 
 
15.45 – 19.00 zajęcia teoretyczne zgodnie z pkt 2.1 – 2.7  Obowiązkowego programu szkolenia i 
egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy BC/BC Junior  



                                                           
 
Poniedziałek 29 marca 2021 r. – Zajęcia teoretyczne i praktyczne. Egzaminy. 
 
08.00 – 09.30 zajęcia teoretyczne zgodnie z pkt  2.1 - 2.8  Obowiązkowego programu szkolenia i 
egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy BC/BC junior                             
 
09.30 - 13.30 zajęcia praktyczne na torze zgodnie z zajęcia praktyczne zgodnie z pkt. 3  
 
13.30 – 14.30 egzaminy praktyczne część pierwsza i druga (jazdy na torze z instruktorem) 
 
15.00 - 15.30 egzamin teoretyczny 
 
16.00 podsumowanie i wyniki egzaminów,  wręczenie zaświadczeń, zakończenie kursu  
 
 
Informacje dodatkowe. 
 
Ø Na kurs oraz egzamin przyjeżdżamy własnym samochodem z manualną skrzynią biegów (nie musi 
być sportowy) wraz z obowiązkowym wyposażeniem bezpieczeństwa, drugim fotelem z przodu i 
kaskiem ochronnym. 
 
Ø Organizator umożliwia korzystanie z własnej bazy hotelowej na torze. Koszt noclegu 50,00 zł 
/os./doba bez śniadania. Istnieje możliwość zakupu śniadania w restauracji motelu.    
 
Ø Rezerwacji noclegów można dokonać pod nr tel. 798118 230 lub mailowo: 
motel@automobilklub.kielce.pl 
 
Uwaga: 
 
W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż 8 organizator ma prawo odwołać kurs - opłata za kurs 
zostanie zwrócona. O odwołaniu kursu poinformujemy na 5 dni przed rozpoczęciem kursu 
W zależności od liczby zgłoszeń program minutowy kursu może ulec zmianie. 
 
Kierownik Kursu – Zbigniew Molenda 
 
Zatwierdzono przez GKSS PZM w dniu 10.03.2021 r. 


