MotoKenner: Bezpieczny Podróżnik w górach – polskie Sudety, Karkonosze na weekend. Wyjazd na dwa dni.
Bezpieczny Podróżnik w górach – Bieszczady – wyjazd szkoleniowo-krajoznawczy. Wyjazd na trzy lub cztery dni.
Weekendowy wyjazd szkoleniowo-krajoznawczy.
Wyjazd dla osób chcących poprawić umiejętności poruszania się motocyklem, również dla tych, którzy poruszają się jednośladem
o pojemności 125 cm3 (nie wyjeżdżamy poza granice kraju).
Wyjazd szkoleniowy oparty o autorski program zawierający elementy szkolenia z zakresu technik jazdy w mieście oraz z prędkościami
pozamiejskimi, ze szczególnym naciskiem na techniki wykorzystywane podczas pokonywania zakrętów, w tym wolne i szybkie zakręty
na górskich drogach oraz wjazdy i zajazdy „drogowymi górskimi serpentynami”. Szkoleniowo pokonujemy od 150 do 400 kilometrów
w ciągu dwóch dni. Program skierowany nie tylko dla osób przygotowujących się do wyjazdu w góry np. podróż w Alpy.
1.
2.
3.

W trakcie wyjazdu czekają na nas piękne, malownicze trasy, na których zrealizujemy program szkoleniowo-krajoznawczy.
Uczestnicy posiadają bezprzewodową łączność z instruktorem. Każdy jest "śledzony", na bieżąco ma korygowane błędy oraz jest
instruowany z zakresu techniki jazdy i strategii ulicznych.
Wyjazd ma również charakter krajoznawczy, dlatego „nie będzie szybko”. Będzie dużo zakrętów, podjazdów, zjazdów, hamowań
na prostej i w zakręcie, dużo ćwiczeń, powtórzeń i masa wiedzy do przyswojenia, a trasa poprowadzona jest tak aby odwiedzić
urokliwe zakątki polskich gór.
Wieczorne spotkanie integracyjne wykorzystujemy dodatkowo na omówienie zagadnień dotyczących techniki jazdy.

UWAGA: grupa MAX 4 motocykle + 1 lub 2 instruktorów (nie prowadzimy masowych szkoleń. Jeżeli mamy się szkolić, to róbmy to
z pasją i pełnym poświęceniem, w małej, kameralnej grupie).
Co 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.
Podczas przejazdu po mieście:
• uczymy gdzie szukać i jak rozpoznawać zagrożenia,
• poznajemy metody odsuwania się od niebezpieczeństw,
• uczymy jak tworzyć prywatną strefę bezpieczeństwa,
• pokazujemy jak prawidłowo i bezpiecznie poruszać się w korku, również zajmujemy miejsce na "pole position" pod światłami.
W ruchu pozamiejskim uczymy:
• prawidłowej pozycję na prostej i w zakręcie,
• hamowania przed zakrętem oraz hamowania w zakręcie,
• wyboru właściwego toru przejazdu,
• płynnej jazdy w zakrętach - technika operowania gazem oraz hamulcem.
Zajęcia prowadzi wykładowca, instruktor nauki jazdy, instruktor techniki jazdy, czynny motocyklista oraz trener zawodników sportów
motocyklowych. Szkolenie na własnych motocyklach osób szkolących się. Możliwość wynajęcia motocykla.
Ilość uczestników:

1 do 4 osób + dodatkowo 1 lub 2 instruktorów (trenerów) MotoKenner

Osoby towarzyszące:

Możliwości wyjazdu jako pasażer / pasażerka na motocyklu osoby szkolącej się.

Czas trwania:

Wyjazd na dwa dni.
Weekend: piątek / sobota lub sobota / niedziela, lub niedziela / poniedziałek.

Ramowy przebieg
usługi:

dzień wyjazdu:
• zbiórka - sprawdzenie przygotowania motocykla do jazdy (sprawdzenie elementów wpływających na
ergonomię oraz bezpieczeństwo użytkownika), podłączenie zestawów do wzajemnej komunikacji
z instruktorem i całą grupą
• wyjazd z Wrocławia ok 9 rano (*możliwość spotkania się z grupą na trasie), dojazd na trasę treningową
i sesje ćwiczeń, powtórzeń, korekt i poprawiania techniki jazdy jednośladem,
• dojazd na miejsce noclegowe w PL (np. Świeradów Zdrój, Kudowa, Głuchołazy),
• wieczorne spotkanie integracyjne, biesiadowanie – wykład i „opowieści dziwnej treści” ;-).
dzień drugi / powrót
• jazda turystyczna po drogach publicznych i doskonalenie umiejętności nabytych poprzedniego dnia
oraz doskonalenie techniki jazdy,
• turystyczno–krajoznawcze wizyty w atrakcyjnych lokalizacjach Polski,
• powrót do Wrocławia ok godz 18 – 19.
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Dostępność:

Dostępność zgodnie z harmonogramem partnera. Prezent sezonowy realizowany w miesiącach kwiecień październik. Wyjazd weekendowy, w dniach piątek / sobota lub sobota / niedziela lub niedziela / poniedziałek.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie się grupy min. 2 osób. W przypadku obfitych opadów lub innych,
nieodpowiednich warunków pogodowych, termin realizacji może ulec zmianie.

Wskazania dla
uczestników:

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:

Polska południowo-zachodnia.

Rezerwacja:

Minimum 2 tygodnie przed terminem realizacji usługi.

Cena obejmuje:

•
•
•

dwudniowe szkolenie praktyczne,
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,

•
•
•

jeden nocleg w hotelu to dopłata 140 PLN (nocleg + śniadanie)
opłat za wstęp do płatnych atrakcji turystycznych (nieobowiązkowe)
opłaty za nocleg dla pasażera / osób towarzyszących (dopłata 50 PLN)

KARKONOSZE
Wyjazd szkoleniowy na
2 dni, bez opłaty za
nocleg. Grupa min 2
motocykle.

•
•
•
•
•

550 zł – cena dla jednej osoby,
990 zł – cena za indywidualny weekendowy wyjazd szkoleniowy,
990 zł – cena, pakiet dla dwóch osób (dwa motocykle),
1400 zł – cena, pakiet dla trzech osób (trzy motocykle),
1800 zł – cena, pakiet dla czterech osób (cztery motocykle).

BIESZCZADY
Wyjazd turystycznoszkoleniowy na 3-4 dni,
bez opłaty za noclegi.
Grupa min 3 motocykle.

•
•
•
•
•

790 zł – cena dla jednej osoby,
1500 zł – cena za indywidualny weekendowy wyjazd szkoleniowy,
1500 zł – cena, pakiet dla dwóch osób (dwa motocykle),
1990 zł – cena, pakiet dla trzech osób (trzy motocykle),
2390 zł – cena, pakiet dla czterech osób (cztery motocykle).

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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