ECO DRIVING

SZANOWNI PAÑSTWO
Przedstawiamy scenariusz i ofertê na organizacjê
standardowego szkolenia z zakresu ekonomicznej i
ekologicznej jazdy 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. W przypadku tych szkoleñ
praktykujemy szkolenia w siedzibie lub oddzia³ach Klienta.

SCENARIUSZ
Prezentowany model szkolenia to jednodniowe zajæcia, które trwajà ok. 7 godzin. Ãwiczenia
dedykowane sà do grup od kilku do kilkunastu uczestników (4-16 osób).
Szkolenie rozpoczyna siæ od powitania uczestników i omówienia harmonogramu zajæã. Nastæpnie
uczestnicy szkolenia odbywajà kilkukilometrowe jazdy na trasie w okolicy oúrodka szkoleniowego. Jazdy
te wykonywane sà w obecnoúci instruktora. W trakcie jazd instruktorzy notujà wyniki úredniego spalania
paliwa w samochodach.
Po ok. 2 godzinach (czas jazd uzaleýniony jest od liczebnoúci grupy) kursanci zapraszani sà do sali
wykùadowej, gdzie wysùuchujà ok. 90 minutowej prelekcji na temat zasad ekonomicznej i ekologicznej
jazdy samochodem.
Po prelekcji uczestnicy zajæã wracajà do samochodów, by ponownie pokonaã trasæ, na której
poruszali siæ przed wykùadem. Tym razem starajà siæ wykorzystaã wiedzæ uzyskanà podczas prelekcji.
Nad poprawnym przebiegiem jazd czuwajà instruktorzy. Po zakoñczeniu jazd jeszcze raz zanotowane
zostajà wyniki úredniego spalania samochodów, które zostajà omówione przed zakoñczeniem zajæã na
sali wykùadowej. Kaýdy uczestnik otrzymuje indywidualne instrukcje dotyczàce stylu jazdy.
Zajæcia mogà odbywaæ siæ na samochodach uczestników lub przy uýyciu samochodów ABJTK.

HARMONOGRAM CZASOWY

9.00 - 9.15 Powitanie, omówienie harmonogramu zajæã
9.15 - 11.15 Jazdy z instruktorem na trasie w okolicy
oúrodka/siedziby Klienta
11.15 - 12.45 Prelekcja na sali wykùadowej
12.45 - 13.00 Przerwa na catering
13.00 - 15.00 Jazdy z instruktorem na trasie w okolicy
oúrodka/siedziby Klienta
15.00 - 16.00 Powrót na salæ wykùadowà, porównanie
wyników jazd, omówienie bùædów, wræczenie
certyfikatów, zakoñczenie zajæã.

PROGRAM SZKOLENIOWY
Zajæcia skùadajà siæ z jazd kontrolnych oraz prelekcji. Pierwszy przejazd odbywa
siæ stylem preferowanym przez uczestników zajæã. Druga jazda powinna uwzglædniaã
wiedzæ pozyskanà w trakcie prelekcji.

Zagadnienia poruszane podczas wykùadu instruktora:
wiedza o ekonomicznej eksploatacji pojazdu
technika i taktyka jazdy, prowadzenie obserwacji drogi
hamowanie silnikiem, rozwiàzania konstrukcyjne budowy silników
prædkoúã chwilowa i úrednia
poznanie zwiàzków przyczynowo-skutkowych (technika jazdy - rozpædzanie, biegi, obserwacja
otoczenia)
parametry silników spalinowych (moc, moment obrotowy, jednostkowe zuýycie paliwa)

KOSZTY

Koszt realizacji szkolenia z jazdy ekonomicznej i ekologicznej
w ramach Akademii Bezpiecznej Jazdy Tomasza Kuchara
realizowanego wg przedstawionych zaùoýeñ wynosi:
4 uczestników (1 instruktor) – 1990 PLN netto
8 uczestników (2 instruktorów) – 2990 PLN netto
12 uczestników (3 instruktorów) – 3990 PLN netto
16 uczestników (4 instruktorów) – 4990 PLN netto

KOSZTY

Przedstawione kosztorysy zawierajà:
przygotowanie i prowadzenie zajæã przez zespóù ABJTK
sala wykùadowa (w przypadku szkolenia w oúrodku ABJTK)
ubezpieczenie uczestników w zakresie NNW
certyfikaty dla uczestników

Opcje dodatkowe:
samochody szkoleniowe ABJTK (600 PLN / szt.)
catering (20 PLN / osobæ)

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

