MotoKenner: Bezpieczny Podróżnik - Drezno, Saksonia, Karkonosze i Czeski Kraj
Ustecki na weekend. Wyjazd na trzy dni.
Weekendowy, trzydniowy wyjazd szkoleniowo-turystyczno-krajoznawczy.
• 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”.
• Oferta dla osób chcących poprawić umiejętności poruszania się motocyklem, a przy okazji odwiedzić pogranicze polsko-czeskoniemieckie. Idealna okazja by spotkać się, pojeździć po dobrych niemieckich drogach, zobaczyć barokowe Drezno - siedzibę
elektorów saskich i królów Polski, twierdzę i miejscowość wypoczynkową Königstein, miasta Meißen (Miśnia), Pillnitz, Pirna,
Bautzen, Görlitz, i inne. Tempo i trasa zostanie dostosowana tak, aby wszyscy mile spędzili czas. Podczas szkolenia pokonujemy
około 800 km.
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.
Turystyczną stronę szkolenia odkryjemy podczas zwiedzania takich miejsc jak np. Przełom Łaby, urokliwe Drezno, unikalny na
skalę Europejską region Czeskiej i Saksońskiej Szwajcarii.
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 manewrowanie 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 jak rozpoznawać i unikać zagrożeń,
• poznajemy metody odsuwania się od niebezpieczeństw,
• pokazujemy jak prawidłowo i bezpiecznie poruszać się między samochodami.
W ruchu pozamiejskim uczymy:
• prawidłowej pozycji 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. Dopłata za miejsce noclegowe
150 PLN (dwa noclegi)

Czas trwania:

Wyjazd trzy dni, dwa noclegi. Weekend: piątek / sobota / niedziela lub sobota / 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 (jeżeli w piątek to ok godz 16-18 – po pracy. Jeżeli w sobotę to ok godz 9)
(*możliwość spotkania się z grupą na trasie), dojazd na trasę treningową i sesje ćwiczeń, powtórzeń,
korekt i poprawiania techniki jazdy jednośladem lub szybki przejazd po A4,
• dojazd na miejsce noclegowe w Niemczech (np. Sebnitz) lub Czechy (np. Decin),
• wieczorne zakupy i integracja. Spacer po Nationalpark Sächsische Schweiz lub Parku Narodowym
Czeska Szwajcaria, lub grillowanie i konsumpcja lokalnych specjałów. (Proszę zabrać (dodatkowo)
walutę: Czeskie Korony i Euro - tankowanie, biesiadowanie, itp.).
dzień drugi
• przejażdżka szkoleniowa po saksońskich drogach oraz zwiedzanie m.in Bastei (czyli "baszta") formacja skalna stanowiąca jedną z największych atrakcji turystycznych Parku Narodowego Saskiej
Szwajcarii. Czekają widokowe trasy w rejonie Nationalpark Sächsische Schweiz, Naturpark
Erzgebirge i w czeskich Rudawach,
• turystyczno–krajoznawcze wizyty w atrakcyjnych lokalizacjach Czech - Kraj Ustecki,
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wieczorny wyjazd w kierunku Drezna połączony z wizytą np. w Pirna, Miśnia, i in.
wieczorny spacer po Dreźnie,
powrót do miejsca noclegowego i ponowne wieczorne biesiadowanie – wykład i „opowieści dziwnej
treści” ;-).
dzień trzeci / powrót
• jazda turystyczna po drogach publicznych i doskonalenie umiejętności nabytych poprzedniego dnia
oraz doskonalenie techniki jazdy,
• turystyczno–krajoznawcze wizyty w atrakcyjnych lokalizacjach Niemiec – Saksonia,
• jazda z prędkościami autostradowymi,
• powrót do Wrocławia ok godz 18 – 19.
•
•
•

Dostępność:

Dostępność zgodnie z harmonogramem partnera. Szkolenie sezonowe realizowane w miesiącach kwiecień –
październik.
Trzydniowy wyjazd weekendowy, układ: piątek / sobota / niedziela lub sobota/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:

Proszę zabrać (dodatkowo) walutę: Czeskie Korony i Euro - tankowanie, biesiadowanie, itp. i / lub kartę
płatniczą. Kompletny strój motocyklowy - tekstylny lub skórzany, rękawice, buty motocyklowe.

Warunki uczestnictwa:

Wymagane uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem, sprawny motocykl posiadający dokumenty
dopuszczające do ruchu drogowego. Paszport lub dowód osobisty. Kask dla każdej osoby.

Miejsce świadczenia
usługi:

Pogranicze polsko-czesko-niemieckie

Rezerwacja:

Minimum 2 tygodnie przed terminem realizacji usługi.

Cena obejmuje:

•
•
•

trzydniowe szkolenie praktyczne, wyjazd szkoleniowo-turystyczno-krajoznawczy,
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,
dwa noclegi w hotelu, pokoje jedno- lub dwuosobowe lub apartamenty (dopłata 300 PLN)
opłat za wstęp do płatnych atrakcji turystycznych (nieobowiązkowe),
opłaty za nocleg dla pasażera / osób towarzyszących (dopłata 150 PLN)

Cena dla klientów
indywidualnych (brutto):

•
•
•
•

990 zł – cena dla jednej osoby,
1500 zł – cena za indywidualny weekendowy wyjazd szkoleniowy (bez opłat za dwa noclegi o ile
takie opłaty są konieczne),
1890 zł – cena, pakiet dla dwóch osób (dwa motocykle),
2690 zł – cena, pakiet dla trzech osób (trzy motocykle).

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
www.MotoKenner.pl ; www.szkoleniamotocyklowe.com.pl ; motokenner@gmail.com ; tel: 504-255-983 ; wpłaty: 13 1020 5226 0000 6502 0504 2629

