
MotoKenner: Miejski Wojownik – technika i taktyka jazdy w ruchu miejskim

własny lub  wypożyczony motocykl

Doskonalenie  umiejętności  jazdy  w  ruchu  miejskim  -  identyfikacja  zagrożeń  oraz  sposoby  ich  unikania.  Autorski  program
uzupełniający wiedzę i umiejętności z zakresu techniki i strategii ulicznych dla osób chcących poprawić umiejętności poruszania
się motocyklem, również dla tych, którzy poruszają się jednośladem o pojemności 125 cm3 (również przy prawie jazdy kat. B).
Szkolenie realizowane w formie wykładu oraz praktycznych jazd z instruktorem.
W ramach szkolenia sprawdzamy przygotowanie motocykla do jazdy (sprawdzenie elementów wpływających na ergonomię oraz
bezpieczeństwo użytkownika)

Na placu ćwiczymy:
• techniki poprawiające pozycję oraz balans ciałem na motocyklu,
• techniki wykorzystywane podczas prędkości manewrowych i "zadań parkingowych",
• manewry z użyciem hamulca koła tylnego, technikę "martwego ciągu",
• techniki ułatwiające parkowanie i przemieszanie się z niskimi prędkościami,
• uczymy jak łatwiej zawracać na wąskich ulicach czy ciasnych placach,
• trenujemy hamowanie, hamowanie z omijaniem przeszkody, hamowanie w zakręcie oraz hamowanie awaryjne na „sygnał”

i „do punktu”.

Podczas przejazdu po mieście:
• uczymy jak rozpoznawać i unikać zagrożeń,
• poznajemy metody odsuwania się od niebezpieczeństw,
• uczymy jak tworzyć prywatną strefę bezpieczeństwa,
• pokazujemy jak prawidłowo i bezpiecznie poruszać się między samochodami,
• zajmujemy miejsce na "pole position" pod światłami korzystając z technik wytrenowanych na placu.

Zajęcia  prowadzi  wykładowca,  instruktor nauki  jazdy,  instruktor techniki  jazdy,  czynny motocyklista  oraz  trener  zawodników
sportów motocyklowych. Szkolenie na własnych motocyklach osób szkolących się lub możliwość wynajęcia pojazdu.

Ilość uczestników: 1 do 3 osób

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

Czas trwania: • dowolna ilość godzin

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 sezonowe realizowane w miesiącach kwiecień – październik.
W przypadku obfitych opadów lub innych, nieodpowiednich warunków pogodowych, termin realizacji 
może ulec zmianie.

Wskazania dla 
uczestników:

Obowiązuje kompletny strój motocyklowy, tekstylny lub skórzany, rękawice, buty motocyklowe. 
Prywatne słuchawki aby nie korzystać ze słuchawek przechodnich, które udostępniamy.

Warunki uczestnictwa: Wymagane uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem, sprawny motocykl posiadający 
dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego. Kask dla każdej osoby.
Również dla posiadaczy prawo jazdy kat. B - na motocyklach 125 cm3

Miejsce świadczenia 
usługi:

Wrocław
(Opole, Wałbrzych, Świdnica, Legnica, Jelenia Góra, Zielona Góra, Leszno oraz inne lokalizacje możliwe
za dodatkową opłatą)

Rezerwacja: Minimum 2 tygodnie przed terminem realizacji usługi.

Cena obejmuje: • sprawdzenie przygotowania motocykla do jazdy (sprawdzenie elementów wpływających na 
ergonomię oraz bezpieczeństwo użytkownika),

• szkolenie teoretyczne i zajęcia praktyczne na placu manewrowym,
• szkolenia na ulicach miasta,
• bezprzewodową łączność z instruktorem,
• film, zdjęcia z wyjazdu -  zapis w postaci surowej. Dodatkowo możliwość wykupienia usługi 

teledysku – pamiątki (materiał obrobiony). Cena 150 zł dla osoby.

Cena nie obejmuje: • kosztów paliwa do motocykla osoby szkolącej się.
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Cena dla klientów 
indywidualnych 
(brutto):

100 zł / 1 godz / osobę
lub

• 300 / 3 godz – cena dla jednej osoby,
• 550 zł - za indywidualny całodniowy lub weekendowy grupowy wyjazd szkoleniowy (bez 

opłaty za nocleg),
• 500 / 6 godzin dla jednej osoby (szkolenie indywidualne) lub 3 godz. cena dla dwóch osób (dwa 

motocykle),
• 800 / 9 godzin dla jednej osoby (szkolenie indywidualne) lub 3 godz - cena dla trzech osób (trzy 

motocykle).

Cena dla klientów 
indywidualnych  z 
wypożyczeniem 
motocykla (brutto):

150 zł / 1 godz / osobę i wynajęcie motocykla
lub

• 800 / 6 godzin dla jednej osoby (szkolenie indywidualne) lub 3 godz. cena dla dwóch osób (dwa 
motocykle),

• 900 zł za indywidualny całodniowy lub weekendowy grupowy wyjazd szkoleniowy (bez
  opłaty za nocleg),

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 lub 881 732 176
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