Dobrý den,
jak jsem včera přislíbila, doplňuji ještě informace k fyzickým testům k Policii ČR NA(ne)ČISTO.
Policisté z Pardubického kraje hledají nové parťáky a nabízejí možnost přijít si vyzkoušet přijímací
fyzické testy NA(ne)ČISTO. Přijďte se za námi podívat a zjistit, jakou máte kondičku! Kolegyně a
kolegové vám rádi zodpoví vaše dotazy. Fyzické testy NA(ne)ČISTO budou probíhat v září a říjnu
2021 ve čtyřech městech Pardubického kraje a mimo fyzických testů se můžete něco dozvědět o
policejní práci.
Termíny a místa konání:
09. 09. 2021 SŠ automobilní Ústí nad Orlicí od 8.30 hod. /Dukelská 313, 562 01 Ústí nad Orlicí/
24. 09. 2021 SPŠ chemická Pardubice od 8.30 hod. /Poděbradská 94, 530 09 Pardubice/
21. 10. 2021 Gymnázium Suv. řádu maltézských rytířů Skuteč od 8.30 hod. /Vítězslava Nováka 584,
539 73 Skuteč/
25. 10. 2021 ISŠ Moravská Třebová od 8.30 hod. /Brněnská 1405, 571 01 Moravská Třebová/
Na místě budeme určitě do 13 hodin. Zaregistrovat se můžete na emailu krpe.nabor@pcr.cz, předmět e-mailu - WORKSHOP, dále je potřeba uvést jméno a příjmení,
telefonní číslo a termín, na který se hlásíte.
Co vás na workshopu čeká?
- jedna část přijímacího řízení k Policii ČR – FYZOTESTY (více informací na webu policie.cz)
- úspěšný účastník získá osvědčení, které je platné 1 rok a bude uznáno při přijímacím řízení do
služebního poměru policisty
- dozvíte se něco o policejní službě přímo od policistů pořádkové, dopravní a cizinecké policie, kteří
zodpoví veškeré vaše dotazy
- prohlédne si policejní techniku
- dozvíte se informace o přijímacím řízení a psychotestech
Co s sebou?
- občanský průkaz
- sportovní oblečení (v případě nepříznivého počasí boty do tělocvičny)
- jídlo a pití
Vše je ke stažení i na našich webových stránkách zde: https://www.policie.cz/clanek/krajskereditelstvi-policie-pdk-informace-chcete-byt-jednim-z-nas.aspx
Ještě jednou Vám děkujeme za jakékoliv rozšíření informace mezi občany vaší obce.
S přáním pěkného dne,
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí krajského ředitelství
vedoucí OTP
tel.: +420 974 561 207
+420 725 954 854
e-mail: marketa.janovska@pcr.cz krpe.tisk@pcr.cz
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele
Oddělení tisku a prevence
Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice

