
HARMONOGRAM SZKOLENIA

OFERTA kat. B: od 18 lat. (Do kursu można przystąpić 3 miesiące przed 18 lat.)

 KURS PROMOCYJNY     (2099zł) -minimum jedno spotkanie po 2 godziny w tygodniu. Zajęcia praktyczne trwają max. 15 tyg.*

 KURS 8-TYGODNIOWY (2299zł) -minimum 2 spotkania po 2 godziny w tygodniu. Zajęcia praktyczne trwają max. 8 tyg.*

 KURS 4-TYGODNIOWY (2599zł) -minimum 4 spotkania po 2 godziny w tygodniu. Zajęcia praktyczne trwają max. 4 tyg.*

 KURS 2-TYGODNIOWY (3199zł) -jazdy codziennie. Zajęcia praktyczne trwają max. 15 dni*

 + PROMOCJE - z którymi można się zapoznać na naszej stronie: www.oskadrenalina.pl
 *Czas liczony od pierwszych do ostatnich zajęć praktycznych, uwzględniając warunki umowy i regulaminu.

Część teoretyczna: od poniedziałku  do piątku (5 dni), od 17:00 do 21:30, ul. Zakopiańska 115d.

o PONIEDZIAŁEK - rozpoczęcie zajęć teoretycznych. Pierwsza wpłata min. 800zł. (17:00-21:30)

o WTOREK - zajęcia teoretyczne. (17:00-21:30)

o ŚRODA - zajęcia teoretyczne. Badania 200zł. + pierwsza pomoc. (17:00-21:30)

o CZWARTEK - udajemy się po PKK, do wydziału komunikacji swojego Starostwa wraz z: 
✔ orzeczeniem lekarskim
✔ zdjęciem takim jak do dowodu
✔ wnioskiem
✔ zgodą opiekunów u osób niepełnoletnich
✔ dokumentem tożsamości

- PKK* wysyłamy do biura, lub pokazujemy na zajęciach. Im szybciej tym lepiej.
*Profil Kandydata na Kierowcę to ciąg cyfr pod którym kursant widnieje w Rejestrze Kandydatów na Kierowcę, 
którym kursant legitymuje się zamiast danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
wydawany nie wcześniej niż 3 miesiące przed 18stką.

- zajęcia teoretyczne. (17:00-21:30)

o PIĄTEK - zajęcia teoretyczne. Ostateczny termin zdania podpisanej umowy w dwóch 
egzemplarzach. (17:00-21:30) KONIEC zajęć teoretycznych.

o EGZAMIN TEORETYCZNY - wewnętrzny (w godzinach od 9:30 do 17:00 w biurze ADRENALINA tel: 733-848-828), lub
- państwowy jeżeli mamy mniej niż miesiąc do 18 lat 
(w M.O.R.D.  www.oskadrenalina.pl zakładka dla kursanta/zapisz się na egzamin
ul. Nowohucka 33a. Tel: 12 656 56 20; 12 656 17 18; 12 656 18 36, lub
ul. Balicka 127. Tel: 12 393 37 41)

Część praktyczna: po zdaniu egzaminu teoretycznego, kontaktujemy się z biurem, celem  otrzymania 
kontaktu  do instruktora,  z którym umawiamy się na  zajęcia praktyczne.

o EGZAMIN WEWNĘTRZNY PRAKTYCZNY 

INSTRUKTOR EGZAMINUJĄCY: PIOTR.P 609-712-828
*Z powodu odległych terminów prosimy o szybki kontakt (jak będą Państwo znać termin ostatnich jazd) po termin egzaminu 
wewnętrznego.

o WIZYTA W BIURZE - celem  sfinalizowania kursu w OSK ADRENALINA, kierujemy się do biura, gdzie 
składamy stosowne podpisy i regulujemy ewentualne zobowiązanie. To spowoduje 
uwolnienie Państwa PKK i możliwość umówienia się na egzamin państwowy.
UWAGA! Aby umówić się na egzamin państwowy musimy mieć pewność, że
OSK ADRENALINA uwolniło Państwa PKK.. W przeciwnym wypadku, rezerwacja 
egzaminu w MORD może zostać anulowana, wraz z utratą wpłaty za egzamin (140zł.)

o EGZAMINY PAŃSTWOWE -  w M.O.R.D. (www.oskadrenalina.pl zakładka dla kursanta/zapisz się na egzamin. Tel: j.w.)

o KONTAKTY

BIURO: Telefon/MMS 733-848-828

INSTRUKTORZY: Nadia P. 888-868-088 Piotr P. 609-712-828
Adam P. 505-312-153 Mariusz O. 660-667-734
Bartosz F. 883-875-166 Piotr K. 515-746-821
Konrad M. 515-594-380 Konrad P.                   517-300-140
Sławek S. 884-827-072

KIEROWNICTWO: Magdalena P. 609-702-828
Piotr P. 609-712-828



Alior Bank
80 2490 0005 0000 4530 6818 0815

OSK ADRENALINA

OKRZEI 8

30-429 KRAKÓW

W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko kursanta oraz która rata I, II,III.


