Asociace Autoškol ČR vás zve na
SEMINÁŘ PRO AUTOŠKOLY,
který se uskuteční 22. dubna 2016
na programu jsou:
1. REKAPITULACE VÝCVIKU NA MOTOCYKLECH V SRN
2. TEORETICKÁ PŘÍPRAVA ŽADATELE V SRN
3. P
 RAKTICKÁ JÍZDA ŽADATELE
Využití mototrenažeru v SRN (pokud se používá); Využívání cvičných ploch v SRN; 1. etapa jízdy po cvičné ploše; Samostatná
jízda na motocyklu; Poučení žadatele před samostatnou jízdou;
Komunikace s žadatelem při jízdě (rady, tipy, jak na to); Úskalí
samostatné jízdy; problémy mezi učitelem, žadatelem a s ostatními
účastníky provozu; Ostatní doporučení ze zkušeností ze SRN.
4. Z
 KOUŠKA, JEJÍ ORGANIZACE A PROBLÉMY V SRN
Zvláštní úkony a samostatná jízda
5. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NA ZDRAVÍ
6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NA MOTOCYKLU

Seminář se koná v prostorách Domova mládeže SŠAI
v ulici Dobronická 1216/7 na Praze 4 (Libuš).
Pro členy asociace je seminář za 100 Kč, pro jejich doprovod
za 200 Kč a pro nečleny asociace za 700 Kč.
Podmínky a další informace najdete na druhé straně pozvánky.
Začínáme v 9:00, plánovaný závěr je ve 13:00.
Registrace jsou otevřeny od 8:30.

Pokyny k účasti na semináři:
Závaznou přihlášku na seminář zašlete prosím nejpozději
do 14. dubna 2016.
Přihlašujte se prosím výhradně přes elektronický formulář na webu
www.asociaceautoskol.cz v rubrice „Semináře a knihy“,
na www.asociaceautoskol.cz/Ke-stazeni/ nebo přímo na odkazu
http://goo.gl/forms/nCZKJb2n89
Případné dotazy u Mgr. Tomáše Šimůnka na emailu
- tomas.simunek@skolahostivar.cz
Platbu uhraďte prosím na běžný účet č.: 2400506624/2010.
Jako variabilní symbol, uveďte své IČO, případně datum narození
ve formátu DDMMRR, které je nutné uvést také na přihlášku.
Nečlenové AAČR se mohou zúčastnit v případě volné kapacity
s tím, že cena je pro ně stanovena na 700 Kč.
Daňový doklad si můžete vyžádat při registraci.
Při neúčasti přihlášeného (nebo jeho náhradníka) se účastnický
poplatek nevrací.
Parkování účastníků zdarma v ulici „Mílová“.
Domov mládeže SŠAI
Dobronická 1216/7,
142 00 Praha 4 – Libuš
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