Ohjesivu - Instruktion

Pdf-ohje - Pdf-Instruktion

Tyhjennä lomake - Töm blanketten

ADR-koulutuslupahakemus
Ansökan om ADR-utbildningstillstånd

Hakija
Sökande

Yhteisön nimi Företagets namn

Y-tunnus FO-nummer

Osoite Adress
Postinumero Postnummer

Postitoimipaikka Adressort

Puhelinnumero Telefon

Telefax

Internet-kotisivu Webbplats
Koulutuksesta
vastaava
johtaja
Utbildningsansvarig chef

Nimi Namn
Puhelinnumero Telefon

Henkilötunnus Personbeteckning
Matkapuhelin Mobiltelefon

Sähköpostiosoite E-postadress
Haettavat
kurssioikeudet
Kurser som
ansökan gäller

Peruskurssi
Grundkurs

Peruskurssin täydennyskurssi
Kompletteringskurs för grundkurs

Säiliökuljetuksen erikoiskurssi
Tanktransport, specialkurs
Luokan 1 erikoiskurssi
Specialkurs, klass 1
Luokan 7 erikoiskurssi
Specialkurs, klass 7
Yhdistetty peruskurssi
Kombinerad grundkurs

Allekirjoitus
Underskrift

Yhdistetty täydennyskurssi
Kombinerad kompletteringskurs

Viitaten lakiin vaarallisten aineiden kuljetuksesta 719/1994, 11b § haemme yllämainittuja koulutusoikeuksia oheisen
selvityksen mukaisesti.
Med hänvisning till 11b § i lagen om transport av farliga ämnen 719/1994 ansöker vi härmed om utbildningstillstånd för
ovannämnda kurser enligt bifogade utredningar.
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Paikka ja aika
Ort och datum

Allekirjoitus ja nimenselvennys
Underskrift och namnförtydligande
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Tulosta - Skriv ut blanketten

Lomakkeen alkuun - Till början av blanketten
ADR-koulutuslupahakemuksen täyttöohje ja liitteet
- hakijan ja koulutuksesta vastaavan johtajan yhteystiedot
tulee täyttää täydellisesti
- kohdasta haettavat kurssioikeudet rastitetaan ne kurssimuodot joiden järjestämiseen koulutuslupaa haetaan
Liitteet aina:

Ifyllnadsanvisning för ansökan om ADB-utbildningstillstånd och bilagor
- fyll i fullständiga kontaktuppgifter för sökande och
utbildningsansvarig chef
- kryssa i de kurser som ansökan om utbildningstillstånd
gäller

- selvitys yritysmuodosta (lupa myönnetään yhteisölle)

Alltid som bilagor:

- selvitys opetushenkilöstön pätevyydestä

- utredning om företagsform (tillståndet beviljas en
sammanslutning)

- koulutuksessa käytettävät tarvikkeet, metodit ja
havaintovälineet

- utredning om undervisningspersonalens behörighet

- kopio koulutuksesta vastaavan johtajan ADR -ajoluvasta ja
turvallisuusneuvonantajan todistuksesta

- material, metoder och demonstrationsutrusting som
används i utbildning

- selvitys käytännön harjoituksista

- kopia av ADR-körtillstånd för utbildningsansvarig chef och
säkerhetsrådgivarens intyg

- käytettävä koulutusmateriaali
Lisäksi jos koulutusta järjestetty aikaisemmin:
- koulutuksen valvojan lausunto

- utredning om utbildningens praktiska övningar
- utbildningsmaterial
Om utbildning anordnats tidigare, även följande
bilagor:
- tillsynsinstansens utlåtande om utbildningen

