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via-vita
VABILO
na trening varne vožnje na Vranskem

Spoštovani člani Društva za ceste severovzhodne Slovenije, vabimo vas, da se udeležite treninga varne
vožnja na Vranskem, ki ga za vas organiziramo z namenom, da bi vam omogočili čim večjo varnost v cestnem
prometu.
Dogodek bo v petek 9. junija 2017 ob 15. uri na AMZS Centru varne vožnje na Vranskem.
Kratek opis in vsebina programa:
V AMZS nam nudijo možnost nepozabnega dogodka z elementi teambuilding-a in varne vožnje. Program
združuje zabavno s koristnim in je razdeljen na 4 različne sklope. Udeleženci se preizkusijo v najtežjih in
nepredvidljivih pogojih, s katerimi se lahko srečamo v vsakodnevnem življenju. Vozniki bodo spoznali,
kakšne so njihove reakcije v takih pogojih in kako se vozilo odziva na reakcije voznika. Program bo izveden
pod vodstvom strokovno usposobljenih inštruktorjev.
Program se izvede z vozili, ki jih priskrbi AMZS Center varne vožnje, po želju lahko tudi z lastnimi vendar nas
v tem primeru predhodno obvestite.
Program zajema:


Nič nas ne preseneti - preizkus obvladovanja avtomobila ob nenadnem zanašanju na hidravlični plošči.



Zanimivi ovinki - pri tem izzivu se udeleženci pomerijo v spretnostni vožnji skozi ovinke v spremenjenih
voznih razmerah. Označena je pot, ki jo mora voznik prevoziti čim bolj natančno in v čim krajšem času.



Nogomet na kolesih - zabavna in tekmovalna točka, kjer se udeleženci preizkusijo v zabijanju gola z
žogo, ki je nameščena na sprednjem delu vozila. Z vajo se testira strpnost in natančnost voznika.



Narobe svet in zadeta tarča - udeleženci se s pomočjo simulatorja prevračanja seznanijo s težavnostjo
izhoda iz vozila, v primeru prevrnjenega vozila. S pomočjo posebnih očal, ki simulirajo pijanost,
utrujenost in vpliv drog pa se preizkusijo v spretnosti metanja pikade.

Cena storitve: Za vas smo zagotovili nižjo ceno in malico. Pri udeležbi 24 oseb znaša cena za trening na
osebo 58,50 eur (redna cena cca. 120,00 eur).
Rok za prijavo je 15. maj, pri čemer je potrebno, da se plačilo izvede na TRR društva:
DCM - DRUŠTVO ZA CESTE SEVEROVZHODNE SLOVENIJE, Smetanova 17, Maribor, Davčna št.:
50355643, Matična št.: 1049364, TRR: SI56 0451 5000 0970 605.
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