
PRIHLÁŠKA DO KURZU

Číslo z matričnej knihy: ................................................. Číslo kurzu: ...........................................

Údaje o kurze (vyplní prevádzkovateľ autoškoly)

Predpokladaný dátum začatia kurzu: .................................................................

Predpokladaný dátum ukončenia kurzu: ............................................................

Cena kurzu dohodou: ................................... Bola - bude zaplatená: ...........................................

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

Prevádzkovateľ autoškoly

Dátum narodenia: ......................... Miesto narodenia: ............................ Rodné číslo:.............................

Adresa trvalého pobytu podľa O.P.: ...........................................................................................................

Číslo občianskeho preukazu: .................................. Číslo vodičského preukazu: ...................................

vodičského oprávnenia na skupinu: .................................................................

Iné: ...................................................................................................................

Rozsah skupín V.P. (len pokiaľ som už jeho držiteľom): ............................................................................

Číslo mobil.telefónu: .................................... Mailová adresa: ..................................................................

d) dávam súhlas na spracovanie osobných údajov žiadateľa o vodičské oprávnenie v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov a dávam súhlas aby vyššie uvedené údaje boli použité na vedenie dokumentácie podľa príslušných
legislatívnych noriem súvisiacich s mojou účasťou vo výcviku v autoškole,

i) som nič, čo by bolo pre rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia, o ktoré som požiadal dôležité nezatajil.

Podpis uchádzača Podpis a odtlačok pečiatky
prevádzkovateľa autoškoly

..................................................................... .....................................................................

a) nie som držiteľom iného vodičského preukazu s udeleným vodičským oprávnením na skupinu, na ktorú žiadam udeliť vodičské

e) netrpím, ani sa neliečim zo zranenia alebo choroby, ktoré by mi bránili viesť motorové vozidlo,

Nepravdivé údaje uvedené a podpísané uchádzačom, ktoré by mali za následok predčasné ukončenie kurzu, zakladajú právo auto-
školy na náhradu zbytočne vynaložených nákladov. Pokiaľ nedôjde k dohode, náhrada môže byť vymáhaná aj súdne.

h) v prípade že ukončím svoju účasť v priebehu výcviku z vlastného podnetu, nahradím autoškole náklady spojené s jeho prípravou a
už vykonanou časťou autoškolského výcviku,

g) nepoznám dôvody, ktoré by mi bránili v riadnej účasti na výcviku v predpísanom rozsahu, som zrozumený/á s jeho nákladovosťou,
potrebou dochvíľnosti, plynulosti a komunikatívnosti pri jeho uskutočňovaní a zaväzujem sa v dohodnutej dobe uhradiť cenu kurzu,

f) bolo mi lekárom stanovené používať pomôcku: ....................................................................................................................................,

oprávnenie v Slovenskej republike a ani v inom štáte E.U.,
b) som nepredložil žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia rovnakej skupiny na iný orgán policajného zboru, ktorý na jej základe začal
alebo neskončil začaté konanie v rovnakej veci a ani som nepodal prihlášku do kurzu v inej autoškole,

c) nemám súdom ani iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo, ani súdom uložené ochranné liečenie v Slovenskej
republike a ani v inom štáte E.U., resp. udelená sankcia mi už bola zahladená,

Vyhlasujem na svoju česť, že

Meno: ......................... Priezvisko: ............................... Rodné priezvisko: ............................ Titul: .........

prihlasujem sa do kurzu v autoškole a žiadam, aby
ma pripravila na skúšku pre získanie

Boris Hrozienčik

Dom odborov Strojár, Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
tel./fax: 043 4221 241, mob.: 0905 664 476, mail: info@autoskolaboris.sk
ICQ: 324-910-949, Skype: boris.hroziencik, www.autoskolaboris.sk
IČO: 37139622, DiČ: 1021835023, účet: 2628794255/1100


