MotoKenner: Wrocławskie Manewry – czwartkowe, cykliczne trzygodzinne zajęcia
Zajęcia indywidualne lub w małych grupach dla osób, którym zależy na wypracowaniu prawidłowej techniki jazdy lub doskonaleniu
nabytych umiejętności. Głównym celem zajęć jest nauka oraz wskazanie właściwych i bezpiecznych zachowań przydatnych podczas
jazdy w mieście. Autorski program zajęć bazujący na o tematyce szkoleń "Miejski Wojownik" i "Boję się przechylać" oraz doświadczeniu
naszego zawodnika: https://www.facebook.com/malykris39/
Zajęcia odbywają się na zamkniętym placu wrocławskiego WORD-u.
Przykładowe zadania realizowane podczas zajęć:
• wskazanie i wypracowanie oraz doskonalenie prawidłowej pozycji na motocyklu, rozwiązanie problemu „bolących nadgarstków”
• 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”.
• dohamowanie przed zakrętem oraz hamowanie i zatrzymanie przy skręconej kierownicy
• płynna jazda w zakrętach - umiejętność operowania gazem,
• nauka utrzymywania równowagi na motocyklu w tym trening zawracania na ograniczonej przestrzeni
• manewrowanie i "przeciskanie się" miedzy samochodami w korku
Zajęcia prowadzi wykładowca, instruktor nauki jazdy, instruktor techniki jazdy, czynny motocyklista oraz trener zawodników sportów
motocyklowych. W zajęciach będą towarzyszyli zawodnicy MotoKenner Racing Team startujący w Motocyklowym Wyścigowym
Pucharze Polski PZM oraz Gymkhanie.
Szkolenie na własnych motocyklach osób szkolących się. Możliwość wypożyczenia motocykli drogowych lub pojazdów „L”
Ilość uczestników:

od 1 do 6

Osoby towarzyszące:

Osoby towarzyszące / oglądające mile widziane – bezpłatnie. Możliwość wejścia na teren obiektu
szkoleniowego.

Czas trwania:

3 godziny

Ramowy przebieg usługi: Konsultacje oraz korygowanie zauważonych błędów, ćwiczenia tematyczne, zajęcia doskonalące technikę.
Dostępność:

Zajęcia odbywają się w wybrane czwartki każdego miesiąca w godzinach 17:00 – 20:00.
Szkolenie sezonowe realizowane w miesiącach kwiecień – wrzesień.
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:

Sprawny motocykl. Kask dla każdej osoby.

Miejsce świadczenia
usługi:

WORD Wrocław
ul. Ziębicka 34/38
50-507 Wrocław

Rezerwacja:

Minimum 2 tygodnie przed terminem realizacji usługi.

Cena obejmuje:

•
•

trzygodzinne szkolenie z zakresu technik bezpiecznej jazdy
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

Cena dla klientów
indywidualnych

200 zł / 3 godz / osobę
• pakiet na dwa poziomy zajęć: 2 x po 3h - 360
• pakiet na trzy poziomy zajęć: 3 x po 3h - 450

Podczas zajęć istnieje możliwość indywidualnych konsultacji w ramach następujących paneli
tematycznych:
•
•
•

•
•

Trening jazdy "na kolanie" - indywidualne zajęcia na naszym, specjalnie przygotowanym motocyklu - koszt 200 PLN/ godzinę.
Indywidualny trening Gymkhany - indywidualne zajęcia na własnych motocyklach lub możliwość wynajęcia naszych
treningowych pojazdów - koszt od 50 PLN/ godzinę.
Korepetycje przed egzaminem na kat. A - indywidualne zajęcia z instruktorem nauki jazdy bezpośrednio w miejscu gdzie
odbywają się egzaminy. Do dyspozycji przekazujemy wszystkie egzaminacyjne motocykle, w tym również obniżoną Yamahę
(sprawdzona na kobiecie 153 cm wzrostu) - koszt 100 PLN/godzinę.
Indywidualne zajęcia na PIT BIKE - trening slide-ów, kontrola uślizgów, panowanie nad motocyklem w warunkach zmniejszonej
przyczepności - koszt 150 PLN / godzinę.
Indywidualne konsultacje wybranych technik oraz taktyk motocyklowych. Doskonała opcja dla osób, którym zależy na
rozwiązaniu problemów pojawiających się podczas jazdy motocyklem – 100 zł/h

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

