
  

Zajęcia praktyczne odbywają się przy wykorzystaniu samochodów KIA RIO IV generacji  
identycznych jak na egzaminie państwowym w PORD 
 

 
 
 
Cena kursu może zostać rozłożona na raty bez oprocentowania! 
(I rata: 600 zł  II rata: 650 zł  III: 600 zł) 

 
Rozszerz swój kurs w promocyjnej cenie! 
Pakiet +5 godzin – 250 zł 
Pakiet +10 godzin – 500 zł 
Dodatkowy wybrany pakiet godzin może wykupić w promocyjnej cenie do 20 godziny zajęć 
praktycznych kursu podstawowego. 
 
Godzina jazdy po kursie podstawowym – 70 zł  
Pakiet 5 godzin jazd po kursie podstawowym – 315 zł (10% rabatu) 
Pakiet 15 godzin jazd po kursie podstawowym – 900 zł (14% rabatu) 
 
Kurs kat B. automat – 1950 zł 
Kurs kat. B dla osób niepełnosprawnych - 2200 zł (zapytaj o dofinansowanie) 
Kurs kat. B dla osób niesłyszących bez tłumacza języka migowego - 1850 zł (zapytaj o 
dofinansowanie) 

Szczegóły oferty: 
 30 godzin lekcyjnych wykładów lub e-learning 
 31 godzin zegarowych jazd (w tym egzamin wewnętrzny oraz jedna godzina jazdy 

samochodem z automatyczną skrzynią biegów) 
 Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone 7 dni w tygodniu w godzinach 6:00 - 22:00 lub 24h* 
 materiały szkoleniowe (dostęp na urządzeniach mobilnych do pełnej bazy pytań egzaminacyjnych, 

podręcznik) 
 kurs udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków prowadzony przez ratownika medycznego 
 egzaminy wewnętrzne: teoretyczny i praktyczny 

 

 

 
 
 

 

     KATEGORIA B 

Kurs kat. B - 1850 zł 

www.elkaschool.pl   

* W ELKA SCHOOL możesz jeździć 24 godziny na dobę. Nasza oferta NIGHT 

DRIVER dedykowana jest osobom zapracowanym, które nie mogą znaleźć 

wolnego czasu w dzień aby zrealizować kurs prawa jazdy. Jest to rozwiązanie 

optymalne również dla osób, które mają inaczej ustawiony zegar biologiczny i nie 

tylko ze względu na prace są najbardziej aktywne w nocy. Szkolenie praktyczne w 

kursie będzie się odbywało w godzinach od 22 do 6 rano. Takie jazdy są równie 

efektywne co te dzienne. Zapraszamy wszystkie nocne marki :) 

                       Kurs kat.B w ofercie NIGHT DRIVER – 1950 zł 
 

 



 

  

 

 
 
 

Biura i sale wykładowe 
 

Gdynia Centrum, ul. Świętojańska 38 (obok PIZZA HUT, vis a vis Kościoła NMP),  

tel.: 58 621-15-15, tel. kom.: 512-158-688 

Biuro czynne: poniedziałek - piątek: 09:00 - 18:00, sobota: 10:00 - 14:00 

e-mail: sekretariat@elkaschool.pl 

 

 

Rumia, ul. Starowiejska 9 CENTRUM ABRAHAM (poziom +1), 

 tel.: 58 671-50-00, tel. kom.: 508-355-407 

Biuro czynne: poniedziałek - piątek: 11:00 - 18:00, sobota: 10:00 - 14:00 

e-mail: rumia@elkaschool.pl 

 





          www.elkaschool.pl 

Rozpoczynasz zajęcia teoretyczne w wybranej grupie wykładowej,  
lub  

e-learning (dostęp otrzymasz na adres e-mail). 

30 godzin wykładów, w tym zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.  
Osoby realizujące e-learning po jego ukończeniu umawiają się w biurze ośrodka  

na kurs pierwszej pomocy. 

Ukończenie zajęć teoretycznych uprawnia do przystąpienia do części praktycznej.  
Skontaktuj się z biurem aby ustalić termin zajęć praktycznych. 

30 godzin jazd szkoleniowych, w tym jedna godzina do wyboru  
z instruktorem innym niż prowadzący lub pojazdem z automatyczną skrzynią biegów. 

Po 30. godzinie jazdy zgłaszasz się do biura na egzamin wewnętrzny teoretyczny.  
Uzyskanie pozytywnego wyniku uprawnia do umówienia egzaminu wewnętrznego  

praktycznego ze swoim instruktorem. 

Dostarcz dokumenty do biura ELKA SCHOOL, a my zaktualizujemy Twój numer PKK  
i przygotujemy zaświadczenie o zakończeniu kursu. 

 Z dokumentami zgłaszasz się osobiście do PORDu w Gdyni przy  

ul. Opata Hackiego 10A i umawiasz się na egzamin państwowy. 
 

Dziękujemy za zaufanie i za wybór naszej szkoły jazdy. Życzymy powodzenia na egzaminie. 
PS. będziemy wdzięczni za możliwość złożenia Tobie gratulacji po zdanym egzaminie, 

nie zapomnij się do nas odezwać. 
 

                                                                                     Przebieg kursu 

 
 



  
 
 
 
 

 

  

Badanie lekarskie dla kandydatów na kierowców: 
Cena kursu nie obejmuje badania lekarskiego.  
Opłata za badanie wynosi 100 zł. (cena wyłącznie dla naszych kursantów, cena urzędowa 
wynosi 200 zł, warunkiem uzyskania rabatu jest podpisanie umowy i wpłata minimum I raty) 

 Miejsce, data i godzina najbliższego 
badania:……………………………………………………………………………………...................................... 

Opłaty za kurs prawa jazdy: 
 Kurs można opłacić w ratach 0% 
 Jednorazowa wpłata 

Wpłat można dokonywać podczas zapisu lub przed rozpoczęciem 
zajęć teoretycznych gotówką lub kartą płatniczą w naszych biurach oraz przelewem na 
poniższe konto: 
ELKA SCHOOL S.C. 
nr rachunku: 67 1140 2004 0000 3502 7658 3063 
w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta 

 Sklep on-line  
Wpłaty można również dokonywać w sklepie on-line na naszej stronie internetowej. 
Operatorem płatności jest firma PAYPAL. Opłaty są dokonywane z karty kredytowej 
lub z konta PAYPAL 
 

Zajęcia teoretyczne kategorii B: 

Gdynia Centrum, ul. Świętojańska 38 

Grupa popołudniowa - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 17.00 – 20.00    
- zajęcia w 8 dni 
- początek wykładów w każdy poniedziałek  

Grupa weekendowa - sobota, niedziela: 10:00 – 14:00 
- zajęcia w 3 weekendy 
- początek wykładów w każdą sobotę 
 

Rumia, ul. Starowiejska 9 (Centrum Abraham, poziom +1) 

Grupa popołudniowa - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 17.00 – 20.00  
- zajęcia w 8 dni 
- początek wykładów w każdy poniedziałek 

Jeżeli nie będziesz mógł stawić się na wykładach, skontaktuj się z wybranym biurem, a nasi 
pracownicy pomogą Ci dobrać dogodny termin w celu odrobienia zaległości. 

Plac manewrowy:  
           Gdynia ul. Hutnicza 8 (na terenie MAKRO) – najlepszy plac manewrowy w Gdyni! 
3500m2, asfaltowa idealnie równa nawierzchnia, oświetlony, 5 pasów ruchu,  
stanowiska do nauki parkowania oraz nauki zmiany koła. 
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Jak zacząć kurs? 

 

Zapisujesz się na kurs w ELKA SCHOOL i wypełniasz wniosek o numer PKK  
(Profil Kandydata na Kierowcę).  

Umawiasz się na badanie lekarskie w naszym ośrodku. 

W wydziale komunikacji zgodnym z miejscem zameldowania: 
- orzeczenie lekarskie 

- kolorowa fotografia (jak do dowodu osobistego) 
- wniosek o PKK (dostępny w naszych biurach) 

- zgoda rodziców (niepełnoletni) 
- poświadczenie zameldowania dla osób bez dowodu osobistego 

- dokument tożsamości do okazania. 

Wydany numer PKK przekazujesz do nas osobiście, SMS-em lub e-mailem. 

 

Gratulujemy! 

zaczynasz kurs prawa jazdy w ELKA SCHOOL :) 

 


