MotoKenner: Technika jazdy w zakręcie - przeciwskręt, „składanie motocykla
w zakręcie”, nauka „jazdy na kolanie” – techniki NIE TYLKO sportowe.
Szkolenie na specjalnie przygotowanym motocyklu. Motocykl ze specjalnym stelażem i kółkami zapobiegającymi przewróceniu się
motocykla i przygnieceniu osoby szkolącej się, wyposażony w system unieruchamiający silnik w momencie oddzielenia się jeźdźca
od maszyny.
Dwuetapowy program pozwalający lepiej poznać i zrozumieć:
• zasady pokonywania zakrętów oraz wpływ siły odśrodkowej na kierującego,
• techniki jazdy motocyklem w złożeniu.
W pierwszej części wykorzystujemy zestaw ćwiczeń przygotowany specjalnie dla osób chcących pewnie i bezpiecznie pokonywać
zakręty o różnych promieniach i długościach łuku. Trenujemy świadome używanie przeciwskrętu, czyli podstawowej techniki
pokonywania zakrętów. Rozprawimy się z mitami odnośnie przeciwskrętu i nauczymy siedzieć w poprawnej pozycji - tj.
w dosiadzie ale nie tylko z prostymi plecami.
W drugiej części zajęć zajmiemy się technikami sportowymi:
• ćwiczymy jazdę z dużym złożeniem, przeciwdziałamy sile odśrodkowej,
• uczymy jak przesuwać środek ciężkości
• poznajemy elementy jazdy „na kolanie” czyli z maksymalnym przechyleniem. . . czego? - odpowiedz na zajęciach. . . Jazda
na kolanie przyjdzie sama. Kolano jest jednym z ostatnich elementów potrzebnych do szybkiej jazdy. Najpierw musisz
nauczyć się trzymać odpowiednią pozycję na motocyklu i jak pokonać strach przed przechylaniem.
Na placu odbywa się część teoretyczna oraz ćwiczymy następujące elementy:
- pozycja na motocyklu – jazda szosowa oraz sportowa, dosiad i „zejście na kolano”
- sprawne manewrowanie motocyklem,
- przeciwskręt - zakręty o różnym promieniu skrętu
- patrzenie w zakręt
- hamowanie w tym hamowanie w zakręcie
- szybki start
- stoppie
Zajęcia prowadzi wykładowca, instruktor nauki jazdy, instruktor techniki jazdy, czynny motocyklista oraz trener zawodników
sportów motocyklowych. Szkolenie na specjalnie przygotowanym motocyklu.
Ilość uczestników:

1

Osoby towarzyszące:

Możliwości obserwowania postępów u osoby szkolącej się. Bezpłatnie

Czas trwania:

Zajęcia teoretyczne oraz szkolenie praktyczne na placu manewrowym – ilość godzi dostosowana do
oczekiwań kursantów lub pakiet trzygodzinny.

Ramowy przebieg
usługi:

zajęcia teoretyczne oraz szkolenie praktyczne na placu manewrowym

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.

Warunki uczestnictwa:

Wymagane doświadczenie w kierowaniu motocyklem. Kask motocyklowy.

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:
Cena dla klientów
indywidualnych
(brutto):

•
•

szkolenie teoretyczne i zajęcia praktyczne na placu manewrowym
wynajęcie specjalnie przystosowanego motocykla

200 zł / 1 godz
lub

•

pakiet 3 godziny – 450 zł / osobę
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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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