MotoKenner: Korepetycję przed egzaminem państwowym kat. A, A1, A2
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, czynny
motocyklista oraz trener zawodników sportów motocyklowych.
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,
• wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego,
• sprawdzenie stanu łańcucha,
• zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku.
2. Slalom wolny i jazda po łukach w kształcie cyfry 8
• prezentujemy techniki poprawiające pozycję oraz balans ciałem na motocyklu,
• wdrażamy techniki wykorzystywane podczas prędkości manewrowych i "zadań parkingowych",
• uczymy jak łatwiej zawracać na wąskich ulicach czy ciasnych placach,
3. Slalom szybki. Średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h.
• uczymy prawidłowej pozycję na prostej i w zakręcie,
• wyboru właściwego toru przejazdu,
• płynnej jazdy w zakrętach - technika operowania gazem oraz hamulcem.
4. Ominięcie przeszkody. Prędkość najazdu nie może być mniejsza niż 50 km/h. Przeszkodę omija się raz z prawej, raz
z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo.
• wskazujemy właściwy toru przejazdu,
• doskonalimy umiejętność operowania gazem,
5. 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,
6. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu
7. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych. Hamowanie musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h
przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.
• trenujemy hamowanie, hamowanie z omijaniem przeszkody, hamowanie w zakręcie oraz hamowanie awaryjne na
„sygnał” i „do punktu”.
Aktualnie egzamin praktyczny w ruchu drogowym realizuje się na dowolnych trasach, a przebieg trasy egzaminacyjnej na bieżąco
dyktuje egzaminator z wykorzystaniem komunikacji drogą radiową.
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.
Szkolenia indywidualnie, na „motocyklach 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:
Dostępność:

•
•

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

Dostępność w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 – 20.00 - zgodnie
z harmonogramem partnera. Szkolenie sezonowe realizowane w miesiącach kwiecień – październik.
W przypadku obfitych opadów termin realizacji może ulec zmianie.
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Wskazania dla
uczestników:

Obowiązuje kompletny strój tekstylny lub skórzany, buty chroniące całą stopę. Kask i ochraniacze
zapewniamy.

Warunki uczestnictwa:

Własne rękawice.

Miejsce świadczenia
usługi:

Wrocław

Rezerwacja:

Minimum tydzień przed terminem realizacji usługi.

Cena obejmuje:

•
•
•
•
•
•

„motocykl egzaminacyjny”
szkolenie teoretyczne połączone z zajęciami na placu manewrowym
szkolenie na ulicach miasta Wrocławia
bezprzewodową łączność z instruktorem,
homologowany kask i ochraniacze na kolana i łokcie
motocyklową odzież przeciwdeszczowa

Cena nie obejmuje:

•

na egzaminie nie otrzymuje się do dyspozycji żadnego profesjonalnego stroju oprócz kasku ze
słuchawkami. Osoba zgłaszająca się na egzamin powinna posiadać:
– wiązane obuwie na płaskiej podeszwie,
– spodnie z długimi nogawkami,
– kurtkę z długimi rękawami zapinaną na suwak, guziki lub zatrzaski,
– rękawice zakrywające całe dłonie,
podstawienia motocykla na egzamin. Koszt podstawienia motocykla na egzamin 200 zł.

•
Cena dla klientów
indywidualnych
(brutto):

70 / 1 godz / osobę - plac
120 / 1 godz / osobę - miasto
• 550 zł – cena pakiet 6 godzin dla jednej osoby
• 690 zł – cena pakiet 8 godzin dla jednej osoby

Niższa cena (różny opust - zniżka ceny kupna) za szkolenie dostępna jest dla:
Pytając o Rabat?
Pamiętaj że:
to stolica Maroka

☺☻☺

poziom

1. darczyńców wspierających #39 Mały Kris

poziom

2.

poziom
poziom

3.
4.

https://www.facebook.com/malykris39/
wpłata na jego konto: 78 1020 5242 0000 2002 0297 0267 kwoty minimum 100 PLN
osoby, które nabyły nasz charytatywny gadżet
http://szkoleniamotocyklowe.com.pl/charytatywnie – kliknij w link aby odwiedzić stronę
uczestników już zrealizowanych szkoleń
naszych fanów (naklejka MotoKenner na motocyklu, aucie)

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 email na adres: motokenner@gmail.com z informacją jaki rodzaj vouchera Państwa interesuje
wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby obdarowywanej. W odpowiedzi na taki email 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 DHL – dodatkowa dopłata do vouchera w wysokości 10 zł
wysyłka w pliku pdf

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