DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY
samochody osobowe

SZANOWNI PAÑSTWO
Przedstawiamy scenariusz i ofertê na organizacjê
standardowego szkolenia z doskonalenia techniki jazdy dla
kierowców samochodów osobowych realizowanego przez
zespó³ Akademii Bezpiecznej Jazdy Tomasza Kuchara.
Nasze szkolenia organizujemy w Oœrodku Doskonalenia
Techniki Jazdy w Lipce k/Debrzna (Rallyland) lub w innych
oœrodkach na terenie Polski.

ZA£O¯ENIA

Zajêcia jednodniowe
Czas trwania szkolenia – 8 godzin (9.00 – 17.00)
Iloœæ uczestników – 20-24 osoby
Termin – do ustalenia
Miejsce – do ustalenia

SCENARIUSZ
Przedstawiamy program zajêæ standardowego szkolenia dla 24 uczestników.
Harmonogram zajêæ przewiduje przede wszystkim praktyczne æwiczenia z zakresu
doskonalenia techniki jazdy, które odbêd¹ siê na p³ycie lotniska. Na terenie obiektu
szkoleniowego przygotowane zostan¹ 3 stanowiska, na których uczestnicy podzieleni na 3
zespo³y po 8 osób wykonywaæ bêd¹ æwiczenia pod okiem instruktorów. Podzia³ na zespo³y
odbêdzie siê po powitaniu i krótkim wyk³adzie teoretycznym.
Zajêcia praktyczne przeprowadzone bêd¹ równoczeœnie na wszystkich stanowiskach
w systemie rotacyjnym. Wymiana zespo³ów nastêpowaæ bêdzie co ok. 90 minut. W trakcie
krótkich przerw nasi goœcie bêd¹ mieli mo¿liwoœæ korzystania z cateringu (napoje zimne i
gor¹ce, przek¹ski). Po drugiej i trzeciej serii zajêæ harmonogram przewiduje lunch.
Przed zakoñczeniem zajêæ na lotnisku wszyscy uczestnicy szkolenia wezm¹ udzia³ w
rywalizacji sportowej na specjalnie przygotowanej trasie slalomu.

HARMONOGRAM CZASOWY
9.00 - 9.15 Powitanie, poczêstunek (napoje i zak¹ski)
9.15 - 9.45 Wprowadzenie do zajêæ, podzia³ na grupy
9.45 - 11.15 Zajêcia na stanowiskach I, II, III
11.15 - 11.30 Przerwa na zmianê stanowisk æwiczeniowych
11.30 - 13.00 Zajêcia na stanowiskach I, II, III
13.00 - 13.30 Przerwa na posi³ek
13.30 - 15.00 Zajêcia na stanowiskach I, II, III
15.00 - 15.30 Przerwa na posi³ek
15.30 - 16.45 Rywalizacja sportowa na trasie slalomu
16.45 - 17.00 Podsumowanie szkolenia, wrêczenie
pucharów i certyfikatów, zakoñczenie zajêæ

PROGRAM SZKOLENIOWY
DYNAMICZNY
SLALOM
Dziêki temu æwiczeniu kursanci ucz¹
siê pokonywaæ zakrêty optymalnym
torem jazdy. Du¿y nacisk k³adziony
jest na pracê gazem i hamulcem oraz
na fakt, ¿e samochód nie skrêca tylko
kierownic¹ (balans auta), ponadto na
sposoby hamowania, optymalny tor
jazdy.
W samochodzie dochodzi do
znacznych przeci¹¿eñ, czêsto
samochód wprowadzany jest w
poœlizg. Instruktor, analizuj¹c
indywidualne zachowanie ka¿dego z
uczestników kursu, udziela
praktycznych porad, które kursanci
na bie¿¹co wdra¿aj¹, podnosz¹c tym
samym swoje umiejêtnoœci radzenia
sobie w trudnych sytuacjach na
drodze.

PROGRAM SZKOLENIOWY
HAMOWANIE
AWARYJNE
Z OMINIÊCIEM
PRZESZKODY
Æwiczenie to dostarcza naszym
kursantom prawdopodobnie
najwiêcej adrenaliny. Symuluje ono
nag³e wtargniêcie przed nasz
samochód przeszkody. Polega ono
na hamowaniu z du¿ej prêdkoœci
oraz próby ominiêcia obiektu,
który pojawi³ siê na jezdni.
Wszystko dzieje siê w u³amkach
sekund, a instruktor siedz¹cy na
fotelu pasa¿era na bie¿¹co omawia
b³êdy i z³e nawyki. Dziêki temu
ka¿da nastêpna próba wypada
lepiej, a w podœwiadomoœci
naszych kursantów pozostaj¹
prawid³owe odruchy.

PROGRAM SZKOLENIOWY
TEST LINII,
czyli tzw. „KRESKA”
Praca r¹k na kierownicy to
podstawowy element prowadzenia
samochodu. Niestety bardzo czêsto
spotykamy kierowców pos³uguj¹cych
siê nieodpowiednimi metodami.
Wygoda, niechlujstwo, szpan, z³y
nauczyciel to najczêstsze przyczyny
takiego stanu. Æwiczenie to ma za
zadanie zademonstrowaæ poprawn¹
metodê operowania kierownic¹, a
zarazem pokazaæ jej podstawowe
zalety.

PROGRAM SZKOLENIOWY
ECO DRIVING
Wyk³ad instruktora na temat stylu
jazdy samochodem, którego
celem jest propagowanie
ekonomicznego i ekologicznego
stylu jazdy. Kursanci maj¹ okazjê
dowiedzieæ siê jak dziêki prostym
zabiegom mo¿na skutecznie
ograniczyæ koszty eksploatacji
samochodu (nie tylko zu¿ycia
paliwa!). Niezwykle interesuj¹ce
jest to, ¿e wprowadzenie w ¿ycie
tych wskazówek nie skutkuje
zmniejszeniem tempa jazdy.
Po wyk³adzie nastêpuje czêœæ
praktyczna czêœæ zajêæ, czyli
jazda z instruktorem.

RYWALIZACJA SPORTOWA
Po zakoñczeniu zajêæ szkoleniowych
proponujemy wprowadzenie elementu
rywalizacji sportowej po³¹czonej ze spor¹
dawk¹ adrenaliny. Uczestnicy szkolenia maj¹
za zadanie pokonanie specjalnie
przygotowanej trasy slalomu. Po przejeŸdzie
tzw. zapoznawczym (czas na zaznajomienie
siê z konfiguracj¹ trasy) nastêpuj¹ 2 przejazdy
z pomiarem czasu. Zwyciêzca rywalizacji
wy³aniany jest na podstawie sumy czasów w
obu przejazdach.
Podczas jazdy na czas obna¿ane s¹ wszystkie
b³êdy, które pod wp³ywem adrenaliny, jeszcze
pojawiaj¹ siê u uczestników szkoleñ.
Przejazdy odbywaj¹ siê w obecnoœci
instruktorów na fotelu pilota, dziêki czemu
mo¿liwe jest udzielanie wskazówek na
bie¿¹co. Jazda na czas jest doskona³ym
elementem integruj¹cym grupê.
Dla zwyciêzców rywalizacji przewidujemy
pami¹tkowe puchary, które wrêczamy na
zakoñczenie szkolenia.
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Mapka przedstawia lokalizacje
obiektów, które wykorzystujemy
do spotkañ z naszymi klientami.
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KOSZTY

Koszt organizacji jednodniowego
szkolenia dla grupy 24 osób wg
przedstawionego scenariusza to:.
Rallyland - 12 900 z³
Nowe Miasto nad Pilic¹ - 15 900 z³
Kamieñ Œl¹ski - 16 900 z³
Legnica - 17 400 z³
K¹kolewo - 17 900 z³
U³ê¿ - 16 900 z³
Ceny netto.

KOSZTY

W ramach podanych cen zapewniamy:
Przygotowanie i prowadzenie zajêæ przez zespó³ ABJTK (5 instruktorów)
Wynajem obiektu szkoleniowego
Ci¹gnik siod³owy z naczep¹ zaopatrzon¹ w klimatyzowan¹/ogrzewan¹
salê wyk³adow¹ oraz namiot (w razie koniecznoœci ogrzewany) o
powierzchni 108 m kw. lub klimatyzowan¹/ogrzewan¹ salê wyk³adow¹
(Rallyland)
Catering (przek¹ski, napoje ciep³e, zimne, dwudaniowy lunch)
Samochody szkoleniowe (5 sztuk)
Ubezpieczenie uczestników w zakresie NNW
Puchary dla zwyciêzców rywalizacji sportowej
Pami¹tkowe certyfikaty dla uczestników

OPCJE
Istnieje mo¿liwoœæ
zast¹pienia æwiczeñ
opisanych w ofercie innymi
zajêciami. Mog¹ to byæ
m. in.:
Wyk³ad ratownika medycznego;
Prelekcja policjanta;
Test Stewarta.

Ponadto proponujemy
uatrakcyjnienie programu zajêæ
poprzez dostarczenie jednego z
naszych samochodów rajdowych.
Dodatkowy koszt podlega
indywidualnym negocjacjom.

KONTAKT
AKADEMIA BEZPIECZNEJ JAZDY
TOMASZA KUCHARA Sp. z o. o.
ul. Muchoborska 6
54-424 Wroc³aw
www.abj.kuchar.net

RALLYLAND Sp. z o. o.
Osiedle Rajdowe
77-420 Lipka
www.rallyland.pl

Osoba do kontaktu
Grzegorz Telega
grzegorz@kuchar.net
tel. kom. 510 248 878

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY

