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Zdobądź prawo jazdy w UK
Jeżeli chcesz zdobyć prawo jazdy i mieć pewność, że szkolą cię najlepsi fachowcy, koniecznie skorzystaj z oferty
szkoły nauki jazdy Olympic-Driving School – rozmawiamy z jej właścicielem Rafałem Grabowskim.

P

olacy mieszkający w UK
chcą uczyć się jeździć
na tutejszych drogach i
zastanawiają się, gdzie to
zrobić najlepiej. Dlaczego
warto skorzystać właśnie z oferty
Olympic-Driving School? Co ją
wyróżnia na tle konkurencji?
Olympic-Driving School jest młodą
prężnie rozwijającą się polską szkołą
nauki jazdy oferującą kursy prawa
jazdy dla Polaków mieszkających
w Anglii. Nasza szkoła rozpoczęła
działalność w lipcu 2008 r. i była
pierwszą polską szkołą nauki Jazdy
na terenie hrabstwa Essex i wschodniego Londynu.
Dzięki wysokiej i skutecznej jakości
szkolenia, potwierdzonej osiągnięciami kursantów w postaci
wysokiej zdawalności egzaminów praktycznych, z roku na rok
zdobywamy coraz lepszą i silniejszą
pozycję na rynku. W naszej szkole
pracują doświadczeni instruktorzy z
wieloletnim stażem, z kwalifikacjami
zdobytymi w Polsce i Anglii.
Z naszych obserwacji wynika, że
to co wyróżnia ofertę Olympic-Driving School, to przede wszystkim
dopasowanie nauki jazdy do potrzeb
i możliwości kursanta. Do każdego
kursanta podchodzimy w indywidualny sposób. Przykładamy wielką
wagę do jakości i sposobu nauczania. Naszym celem jest, żeby kursant
po każdej lekcji miał przekonanie,
że trafił do najlepszej szkoły jazdy.
Bardzo ważnym elementem jest również miła i sympatyczna atmosfera w
czasie nauki.

naszego zasięgu. Obecnie oprócz
hrabstwa Essex obejmujemy swoim
zasięgiem prawie cały Londyn i
hrabstwo Kent. Prowadzimy także
przygotowania do otwarcia filii naszej szkoły w Szkocji, w Glasgow.
Czy zarówno osoba, która nigdy
nie siedziała za kierownicą, jak i
taka, która chce tylko odświeżyć
sobie wiedzę na temat tego, jak
sprawnie prowadzić samochód,
znajdzie w pańskiej szkole swoje
miejsce?
Oczywiście. Nasze zajęcia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb
kursanta: począwszy od osób zupełnie początkujących, poprzez osoby
średnio zaawansowane (możliwość
przyspieszonego kursu – crash
course), po osoby posiadające polskie
prawo jazdy, a chcące nabrać większej wprawy do jazdy po angielskich
drogach.
Oferujemy również kurs doszkalający
o nazwie „Pass-Plus”, bardzo popularny wśród młodych angielskich kierowców. Kurs ten daje możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia w
jeździe po autostradach i w trudnych
warunkach pogodowych. Certyfikat
tego kursu upoważnia również do
otrzymania zniżki przy ubezpieczeniu
samochodu nawet do 20 proc.

Na państwa stronie internetowej
www.olympic-drivingschool.co.uk
można znaleźć wiele pochlebnych
opinii na temat pana szkoły nauki
jazdy. Jak udaje się panu utrzymać
tak wysoki poziom szkolenia w połączeniu z bardzo korzystną ceną?
Dla wielu przyszłych kierowców
Pozytywne opinie kursantów, a
ważne jest, aby szkoła jazdy znaj- co za tym idzie, rekomendowanie
dowała się w ich sąsiedztwie.
nas swoim znajomym, to klucz do
W jakich regionach działa Olymsukcesu naszej szkoły nauki jazdy.
pic-Driving School?
Zadowolony i usatysfakcjonowany
Cały czas wraz z rozwijaniem naszej kursant z prawem jazdy w ręku, któszkoły pracujemy nad poszerzaniem ry osiągnął swój cel szybko i tanio,

oznacza dla nas kolejnego potencjalnego kursanta. Rzetelne i uczciwe
wykonywanie zawodu instruktora
jazdy ma bezpośrednie przełożenie
na reputację szkoły, co w warunkach
silnej konkurencji jest podstawowym
czynnikiem wpływającym na sukces
każdej szkoły nauki jazdy.

polsku, angielsku lub rosyjsku. Moich
kursantów dzieli pochodzenie, kultura,
języki, ale łączy ich jeden cel: prawo
jazdy. Determinacja, samodyscyplina
i silna motywacja to cechy potencjalnego kierowcy. Niezależnie od
różnic między narodowościami, każdy
posiadając te cechy, jest w stanie
uzyskać ten upragniony dokument
Pana klientami są nie tylko
otwierający niezliczone możliwości
Polacy. Proszę powiedzieć, co
dalszego rozwoju.
pana zdaniem, odróżnia kierowcę Zapraszam wszystkich zainteresowapolskiego od brytyjskiego?
nych do odwiedzenia naszej strony
W naszej szkole uczą się ludzie z
internetowej www.olympic-drivingróżnych stron świata. Osobiście
school.co.uk.
każdego dnia prowadzę zajęcia po
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