Piloto de moto aquática (Motonauta)
Habilitação para pilotar Jetski no limite de 2 milhas náuticas, mas não é válida para pilotar barco a motor ou a vela

Programação(2018)
Fechamento da inscrição.
Dia da aula
Dia da teste
Dia do resultado
Dia da entrega da habilitação

Preço

Não perca essa chance.

Teste em português somente duas vezes ao

PT-1801

PT-1802

5/8(Ter) 17:00

7/17 17:00

Sobre o fechamento da inscrição. Apenas aceitaremos aqueles que realizarem o pagamento e o preenchimento completo dos documentos
até a data do fechamento citado ao lado.

5/13(Dom)
5/20(Dom)
5/24
5/26

7/22(Dom)
7/29(Dom)
8/2
8/4

8：30～17：00 Aula teórica Aula prática (Português) （Local de Fujioka or Escola)

¥61,000

ano.

8：30～17：00 Prova teórica (Português) exame médico e prova pratica (Japonês). （Local de Fujioka or Escola)
web 【gbls.jp】 10:00 「合格発表」
Obs pessoas que preferirem receber pelo correio sera cobrado jma taxa de\500 edemorara 7dias para entrega.

Inclui aula, teste e apostilas (valor com taxa de imposto). Obs.: Caso tenha que refazer o teste será cobrado a taxa.

Categoria Ⅱ de piloto de embarcações de pequeno porte(Segunda Classe)
Para conduzir embarcações menores que 20 t no limite de 5 milhas náuticas a partir da costa ou em áreas confinadasé necessária habilitação de arrais amador de primeira ou segunda classe,
mas esta não é válida para pilotar Jetski
PB-1801
PB-1802
Programação(2018)
Fechamento da inscrição.
Dia da aula
Dia da teste
Dia do resultado
Dia da entrega da habilitação

Preço

5/8(Ter) 17:00

7/17 17:00

5/12(Sáb)
5/19(Sáb)
5/24
5/26

7/21(Sáb)
7/28(Sáb)
8/2
8/4

¥94,000

Sobre o fechamento da inscrição. Apenas aceitaremos aqueles que realizarem o pagamento e o preenchimento completo dos documentos
até a data do fechamento citado ao lado.
8：30～19：00 Aula teórica Aula prática (Português) （Local de Fujioka or Escola)
8：30～17：00 Prova teórica (Português) exame médico e prova pratica (Japonês). （Local de Fujioka or Escola)
web 【gbls.jp】 10:00 「合格発表」
Obs pessoas que preferirem receber pelo correio sera cobrado jma taxa de\500 edemorara 7dias para entrega.

Inclui aula, teste e apostilas (valor com taxa de imposto). Obs.: Caso tenha que refazer o teste será cobrado a taxa.

Outro
Comum

Requerimentos para a Avaliação Apartir dos 16 anos pode adquirir.Japonês básico.
Exame médico
O exame médico inclui exame de vista, audição, identificação de cores, doenças e deficiência física(Caso apresente algum comprovante de exame médico, esta avaliação médica se tornar
á mais simples)em caso de reprovação no exame médico a prova prática não será autorizada Exigências mínimas
Exame de vista: Mínimo 0,5 por olho (é permitido o uso de óculos).
Identificação de cores: é exigida habilidade de identificar cores em embarcações a noiteAudição: É exigida capacidade de ouvir uma conversa normal a 5m de distância (é permitido o uso de aparelhos para
auxiliar na audição)Doenças e deficiência física: Pequenos problemas de saúde são autorizados desde que não afetem sua performance na condução Em caso de preocupação com exame médico,
recomendamos consultar seu médico antes da inscrição

endereço

Escola
Local de Fujioka

Instrutor

Diogo Nakagawa

Gunma ken takasaki shi shinmachi 1393-11
Gunma ken Fujioka hominoyama 1859-2

Pilote com segurança. Venha obter sua habilitação de jet ski com teste teórico em português, aula
teórica e prática em português. Maiores informações 0274-42-7819

Gunma Boat License School
TEL 0274-42-7819

