Kviečiame dalyvauti Neformalaus Vaikų Švietimo programoje

“Mokausi būti vairuotoju”
Ugdysime 9-12 klasių moksleivių saugaus elgesio kelyje kompetencijas:
 praktikuosime saugią elgseną įvairiose eismo situacijose;
 policininkai pasidalins patirtimi apie eismo pavojus ir taisyklių praktinį taikymą;
 techninės apžiūros centre susipažinsime su automobilių saugumo vertinimo principais;
 apsilankysime “ARV-Auto” autodrome su slidžios dangos trasa ir pabandysime vairuoti automobilį;
 naujų automobilių salone sužinosime apie naujausias autotechnologijas;
 susipažinsime su pimosios medicininės pagalbos teikimo principais;
 žinias įtvirtinsime spęsdami Kelių Eismo Taisyklių testus – www.arvtestai.lt

Tel. +370 631 31110
Norintiems dalyvauti reikalinga atsiųsti užpildytą formą el. p. nvs@arv-auto.lt
Pasirašymo būdai:
- elektroniniu parašu (pvz. www.docobit.com)
- skanuoti ar nufotografuoti

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………

(mokinio (jei klientas nepilnametis, jo tėvų ar globėjo) vardas, pavardė)

Tel. +3706

El.p.

(mokinio (jei klientas nepilnametis, jo tėvų ar globėjo) telefono numeris, el. pašto adresas)

UAB „ARV-Auto“ vadovui

PRAŠYMAS
202 m.

Prašau mano dukrą/sūnų:
Vardas
Asmens kodas
Gyvenamoji vieta
Mokyklos pavadinimas, klasė

mėn.

d.
Pavardė
Kontaktinis tel.
El. paštas

+3706

priimtį į Jūsų vykdomą neformaliojo vaikų švietimo programą (toliau NVŠ) „Mokausi būti vairuotoju“
(toliau – būrelį). Esu informuota(-as) ir sutinku, kad:

1. Paslaugos kaina pritaikius NVŠ tikslines valstybės/Europos Sąjungos lėšas yra 0 € už vieną paslaugos teikimo mėnesį.
2. UAB „ARV-Auto“ naudos mano dukros/sūnaus vardą, pavardę, asmens kodą ir kitus duomenis tam ir tomis apimtimis,
kad būtų galima tinkamai suteikti paslaugą bei gauti tikslinį šios programos finansavimą.
3. Esant ypatingoms aplinkybėms, teorinės dalies užsiėmimai vyktų nuotoliniu būdu.
4. Sutartyje nurodytais kontaktais bus teikiama informacija apie būrelio veiklos organizavimą.
5. Mano dukra/sūnus, nekeičiant aukščiau aprašytų sąlygų, pasirašytų priėmimo į NVŠ programą sutartį bei su jos
vykdymu susijusius dokumentus.
6. Mano dukra/sūnus, be atskiro mano prieštaravimo, dalyvautų išvykose susijusiose su šios programos veikla.
7. Apie sutarties sąlygų pakeitimą pastabas galiu teikti veiklos koordinatoriui tel. 8 631 31110 ar el.paštu: nvs@arv-auto.lt.

(Mokinio (jei klientas nepilnametis, jo tėvų ar globėjo) vardas, pavardė, parašas)

