VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K ZÁKLADNÍM KURZŮM
PRO ŽADATELE O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ
(info pro žáky autoškoly)
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zdravotní stav a fyzické předpoklady pro zvládnutí motocyklu vybrané skupiny
před zahájením výuky vyplněná žádost o řidičské oprávnění a posudek o zdravotní
způsobilosti potvrzený lékařem
před zahájením výcviku znalost nejdůležitějších úprav provozu (křižovatky, značky
upr. přednost)
pro výcvik na motocyklu vhodné oblečení a obuv, vlastní helma viz dále
kraťasy, triko a sandále jsou nepřípůstné! Jeansy, lehká bunda nebo mikina,
sportovní boty (tenisky) jsou přípustné, ale nedoporučené! Doporučujeme kvalitní a
pevné nejlépe přímo motocyklové oblečení, obuv a rukavice. Alternativou můžou být
samostatné chrániče přidané k běžnému oblečení a pevná obuv např. kanady
vlastní helma (vzhledem k rozdílným ergonomickým a higienickým potřebám
nedoporučujeme si helmu půjčovat), v ojedinělých případech je možné si v autoškole
helmu zapůjčit za poplatek 200,- kč za celý výcvik ovšem vzhledem k různým
velikostem hlavy u žáků není tato možnost 100% garantována
praktický výcvik je prováděn vyjma extrémních podmínek celoročně
v letním období pouze při teplotách do 30°C
v zimním období pouze při teplotách nad -5°C za podmínky že je silnice suchá, při
teplotách nad +5°C je možné jezdit na mokré vozovce i v mírném dešti
jízdy v zimním nebo chladnějším období stejně jako jízdy v děšti apod. jsou jen v
případě že si to žák přeje, každý žák má vzhledem k povětrnostním podmínkám
„právo veta“ - nikoho nebudeme nutit jezdit za zhoršených podmínek pokud nechce
jízdy jsou plánovány vždy na několik dní dopředu a někdy je potřeba naplánované
jízdy zrušit nebo přesunout
žák má právo jízdy zrušit kdykoli z důvodů špatných povětrnostních podmínek (viz
výše) nebo v odůvodněných vážných případech (zdravotní, rodinné)
v ostatních neodůvodněných případech je možné naplánované jízdy zrušit nejpozději
den předem a to osobně nebo telefonicky (ne SMS)
jízdy na které se žák bez omluvy nedostaví a které nebudou všas zrušeny budou
žákovy účtovány jako doplňující výcvik !!! (300,-Kč za vyučovací hodinu)
autoškola si vyhrazuje právo jízdy zrušit nebo posunout z vážných organizačních
rodinných nebo zdravotních důvodů
komunikace během jízd probíhá přes kvalitní bezdrátový intercom, toto zařízení lze
jednoduše před jízdou nainstalovat na jakýkoli typ helmy bez jejího poškození
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