
Kurs na certyfikat i licencje  NDJ-C i ND-C

 1. Termin: 05- 06.03 2023 r. ( niedziela i poniedziałek)
 2. Miejsce: Tor KIELCE Ćmińsk ul. Wykień 95
 3.Zgłoszenia: Automobilklub Kielecki e-mail:   sport@automobilklub.kielce.pl   
         a. druk zgłoszenia pod poniższym linkiem (edytowalny – proszę wypełniać na stronie)               
https://pzm.pl/pliki/zg/samochody/1_zgloszenie_na_egzamin_na_licencje_do_uprawiania_dyscyplin
y_-_sport_samochodowy_0.pdf 
                      na tym etapie zaświadczenie lekarskie jest zalecane
         b.  opłata za kurs i egzamin wynosi  850 zł od osoby  wpłacone na konto bankowe 
               Automobilklubu Kieleckiego mBANK  Odział w Kielcach 96 1140 2020 0000 5661 5500 1001                           
         c.   zgłoszenie jes ważne tylko poparte obowiązkową opłatą w terminie do 1 marca 2023
         d.   ramach opłaty kursanci otrzymują kawę, herbatę, ciastka, kanapki
         e.  Egzamin poprawkowy odbędzie się po 14 dniach z odpłatnością za egzamin 300 zł.
         f.   Program kursu jest rozpisany dla 14 kursantów.

4. Program kursu: zgodny z Regulaminem Licencji Sportu Samochodowego 2023 załącznik 
nr 14 zatwierdzonym przez GKSS 23.12.2023

  05 marca  2023 r.  niedziela zajęcia  teoretyczne:
10:00 – 10:30 Przyjęcia uczestników kursu.
10:30 – 19:30  zajęcia teoretyczne 

                             13:30 – 14:40 Przerwa kawowa.
   06 marca 2023 r. poniedziałek – zajęcia teoretyczne i praktyczne:

08:00  – 12:00   zajęcia praktyczne i EGZAMIN PRAKTYCZNY (część I)
                            12:00  – 13:00    EGZAMIN PRAKTYCZNY (część II)

13:00 – 13:45   EGZAMIN TEORETYCZNY (część III )                      
                            14:00                     Podsumowanie i wyniki egzaminów,  wręczenie zaświadczeń, 
                                                           zakończenie kursu

5.  Wykładowcy:
  Krzysztof Studziński

                              Krzysztof Tutak
 Krzysztof  Karczewski

6. Komisja egzaminacyjna:
Przewodniczący -  Krzysztof Studziński -  Trener sportu samochodowego- licencja

                             Trenerska  TSS 01/2014, sędziowska S/SP I/10010
Krzysztof Karczewski  instruktor S 32/15, licencja sędziowska S/SP I/10045
Członek – Krzysztof Tutak, licencja sędziowska  S/SP I/10221

 
7. Informacje dodatkowe:

 Zaleca się przedstawienie ważnego zaświadczenia o braku przeciwskazańcdo uprawiania 
dyscypliny sport samochodowy wydanego przez uprawnionego lekarza zgodnie z 
komunikatem Zespołu Medycznego nr1/2019 ZM PZM oraz ważnego orzeczenia 
psychologicznego którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu licencji sportu 
samochodowego 2023

 Dojazd  na kurs i egzamin własnym  samochodem z manualna skrzynią biegów, dwoma 
siedzeniami /kierowcy i pasażera /oraz kaskiem. 

 Organizator umożliwia korzystanie z własnej bazy hotelowej na torze osoby bez śniadania. 
Istnieje możliwość zakupu  posiłków w restauracji motelu 
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Rezerwacji noclegów dokonać można pod nr tel. 798 118 230 oraz mailowo;  
motel@automobilklub.kielce.pl , lub tor-kielce@automobilklub.kielce.pl

 przy frekwencji  niższej niż 10 osób kurs zostanie odwołany o czym poinformujemy 
zainteresowanych na 5 dni przed  rozpoczęciem kursu

Zatwierdzono przez GKSS PZM w dniu 15 lutego 2023
                                                                                                               Kierownik Kursu
                                                                                                              Zbigniew Molenda
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