Szkolenie na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia RN
4 – 5 lipca 2020 (sobota, niedziela)
4 lipca 2020 – zajęcia teoretyczne – siedziba Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego
w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 10 (budynek w głębi posesji)
22 marca 2020 – zajęcia praktyczne i egzamin – parking MOSIR Łaziska Górne.
Kierownik kursu: Marcjanna Grenda tel. 601 512 647, mail: office@auto-slaski.katowice.pl
Zgłoszenia: Pisemne zgłoszenie (formularz w załączeniu) z podaniem imienia i nazwiska oraz
przynależności klubowej należy przesłać na adres: office@auto-slaski.katowice.pl
Opłata za kurs wynosi 600,00 zł; w przypadku korzystania tylko z zajęć teoretycznych 300,00 zł;
Koszt egzaminu wynosi 250,00 zł. Wpłaty prosimy dokonać na konto Automobilklubu Śląskiego
nr 74 1020 2313 0000 3502 0153 9741 w terminie do 30 czerwca br.
Pojemność kursu to maks.15 uczestników. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpływu
zgłoszeń z potwierdzoną wpłatą za kurs.
Program kursu:
4 lipca 2020 r. sobota, godz. 9:00 - 16:30 – zajęcia teoretyczne będą przeprowadzone zgodnie
z programem ujętym w Regulaminie Licencji Sportu Samochodowego 2020 (zał. 14)
Regulamin oraz obowiązujące formularze dostępne są na stronie: https://www.pzm.pl/regulaminy/rajdy
Podczas zajęć przewidziane są trzy przerwy kawowe po 10 min. oraz jedna obiadowa – 30 min.
5 lipca 2020 r. niedziela – zajęcia praktyczne i egzamin
09:00 - 12:20 – zajęcia praktyczne zgodnie z programem zatwierdzonym przez GKSS;
12:20 - 14:00 – egzamin praktyczny część pierwsza i część druga;
14: 30 - 16:00 – egzamin teoretyczny;
16:30
– podsumowanie i wyniki egzaminów, wręczenie zaświadczeń, zakończenie kursu.
Termin:
Miejsce:

Wykładowcy:
 Marcjanna Grenda
 Andrzej Szkuta
 Marek Dobrowolski
Komisja egzaminacyjna:
Przewodniczący – Andrzej Szkuta – instruktor sportu samochodowego - licencja instruktora sportu
samochodowego IS 75/18, licencja sędziowska – I 014/12,
Członek – Małgorzata Duda – instruktor sportu samochodowego – licencja instruktora sportu samochodowego
IS 48/16, licencja sędziowska – I 217/12
Członek – Marcjanna Grenda - licencja sędziowska I 058/12
Postanowienia końcowe:
 Udział w kursie i egzaminie odbywać się będzie z zachowaniem obowiązujących w pandemii zasad
bezpieczeństwa. Uczestników i organizatora obowiązuje stosowanie maseczek, zachowany zostanie
dystans, a środki higieny zapewnia organizator.
 Udział w kursie i egzaminie własnym samochodem z manualną skrzynią biegów, min. dwoma
siedzeniami (kierowcy i pasażera).
 Kursanci, którzy zamierzają złożyć dokumenty dot. wyrobienia licencji zobowiązani są
o przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny – sport
samochodowy przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego
orzeczenia psychologicznego na obowiązującym druku, zgodnie z REGULAMIN LICENCJI
ZAWODNIKA I LICENCJI KIEROWCY STOPNIA „RN”.
 Organizator nie zapewnia noclegów, ale może pomóc w jego załatwieniu.
W razie niskiej frekwencji kurs zostanie odwołany, o czym poinformujemy zainteresowanych na 2 dni przed terminem

Zatwierdzono przez GKSS PZM w dniu 8.06.2020 r.

Kierownik kursu
Marcjanna Grenda

