
MotoKenner: Korepetycję przed egzaminem państwowym kat. B

Oferta dla osób, które ukończyły kurs w macierzystym OSK, ale czują głód wiedzy i niedosyt umiejętności. Zajęcia dodatkowe dla
osób przygotowujących się do egzaminu. Zajęcia prowadzi wykładowca, instruktor nauki jazdy, instruktor techniki jazdy.
Zajęcia na placu odbywają się w oparciu o ustawowe zadania egzaminacyjne, ale wiedza praktyczna kursanta jest uzupełniana
o zagadnienia  z  techniki  jazdy,  wspierana  przykładami  i  demonstracją  prawidłowego  i  skutecznego  zaliczenia  zadań
egzaminacyjnych.

Zadania na placu manewrowym:
1. Przygotowanie do jazdy:

• sprawdzenie  stanu  technicznego  podstawowych  elementów pojazdów odpowiedzialnych  za  bezpieczeństwo  ruchu
drogowego,

• właściwe  ustawienie  fotela,  lusterek,  zagłówków  i  zapięcie  pasów  bezpieczeństwa,  (jeżeli  pojazd  jest  w  nie
wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu
drogowym,

2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
• upewnienie  się  o  możliwości  jazdy,  wykluczenie  prawdopodobieństwa  spowodowania  zagrożenia  w  ruchu

drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu,
• płynne ruszenie:

◦ opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku kiedy jest uruchomiony,
◦ łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

• płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką
kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),

• zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.
3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

• przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć,
• nauka sprawnego operowania gazem, sprzęgłem oraz hamulcem,

4. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu
5. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych. Hamowanie musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h.

• trenujemy hamowanie, hamowanie z omijaniem przeszkody, hamowanie w zakręcie

Aktualnie egzamin praktyczny w ruchu drogowym realizuje się na dowolnych trasach, a przebieg trasy egzaminacyjnej na bieżąco
dyktuje egzaminator.
Zajęcia  na  mieście  prowadzimy w obrębie  tgz  „wrocławskiej  strefy  egzaminacyjnej”  ale  podczas  zajęć  nie  ograniczamy się
wyłącznie do „sztuczek” wymaganych podczas egzaminu. Całość szkolenia prowadzona jest zgodnie z techniką jazdy i zasadami
BRD – bezpieczeństwa ruchu drogowego
 Podczas przejazdu po mieście uczymy:

• jak rozpoznawać i unikać zagrożenia,
• uczymy jak tworzyć prywatną strefę bezpieczeństwa,
• zwracamy uwagę na miejsca, gdzie o błąd egzaminacyjny najłatwiej.

Osoby chętne na poszerzenie własnych umiejętności będą miały możliwość trenowania zagadnień z naszego kultowego programu
„Mój Samochodowy Pierwszy Raz”. (http://motokenner.pl/szkolenia-samochodowe/moj-pierwszy-raz)

Szkolenia indywidualnie, na „samochodach egzaminacyjnych”.

Ilość uczestników: 1 – zajęcia indywidualne.

Osoby towarzyszące: Możliwości obserwowania postępów u osoby szkolącej się wyłącznie podczas zajęć na placu. Bezpłatnie.

Czas trwania: Dowolna ilość godzin zegarowych.

Ramowy przebieg 
usługi:

• zajęcia teoretyczne oraz szkolenie praktyczne na placu manewrowym
• doskonalenie umiejętności w ruchu miejskim

Dostępność: Dostępność w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 – 20.00 - zgodnie 
z harmonogramem partnera. Szkolenie całoroczne.

Miejsce świadczenia 
usługi:

Wrocław

Rezerwacja: Minimum tydzień przed terminem realizacji usługi.

Cena obejmuje: • „samochód egzaminacyjny”
• szkolenie teoretyczne połączone z zajęciami na placu manewrowym
• szkolenie na ulicach miasta Wrocławia
• wyjazd na drogi o podwyższonej prędkości (powyżej 70 km/h)
• wyjazd na autostradę, jazda z prędkościami do 140 km/h
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Cena dla klientów 
indywidualnych 
(brutto):

70 / 1 godz / osobę
• 200 zł - cena pakiet 3 godziny dla jednej osoby
• 320 zł - cena pakiet 5 godzin dla jednej osoby
• 500 zł - cena pakiet 8 godzin dla jednej osoby
• 600 zł - cena pakiet 10 godzin dla jednej osoby

VOUCHER KWOTOWY: na Państwa życzenie możemy przygotować voucher imienny o określonej przez Państwa wartości. Osoba
obdarowana ma możliwość wybrać usługę z naszej oferty oraz termin i wykorzystać voucher na jej opłacenie. Wykupienie vouchera 
kwotowego daje możliwość wykorzystania jego wartości na jedną lub kilka naszych ofert (w zależności od wartości) w dowolnie 
wybranym terminie w sezonie motocyklowym - voucher ważny od kwietnia do końca września danego roku.

Jak wykupić VOUCHER?
Prosimy przesłać e-mail na adres: motokenner@gmail.com z informacją jaki rodzaj vouchera Państwa interesuje wraz z podaniem imienia 
i nazwiska osoby obdarowywanej. W odpowiedzi na taki e-mail poprosimy Państwa o przelanie kwoty stanowiącej opłatę za voucher.

Płatności należy dokonać na rachunek: 13 1020 5226 0000 6502 0504 2629 

Po zaksięgowaniu wpłaty przygotujemy voucher i to Państwo wybieracie sposób jego odbiór:

• odbiór osobisty
• wysyłka kurierem – dodatkowa dopłata do vouchera w wysokości 30 zł
• wysyłka w pliku pdf

Szczegółowych informacji udzielamy również telefonicznie pod nr tel. 504 255 983
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