


Zapraszamy do najnowocześniejszego w Polsce
OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY STOPNIA WYŻSZEGO

w Słabomierzu k/Mszczonowa.

DriveLand to idealny obiekt do realizacji szkoleń z doskonalenia techniki jazdy przeznaczonych dla 
kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy – od motocykli, przez samochody osobowe i dostawcze, 

aż po samochody ciężarowe i autobusy.

Najnowocześniejsza infrastruktura pozwala na organizację najbardziej zaawansowanych szkoleń,
gwarancją najwyższego poziomu merytorycznego obsługi jest doświadczony zespół instruktorów

AKADEMII BEZPIECZNEJ JAZDY TOMASZA KUCHARA.

Szanowni Państwo



! Typ szkolenia: kurs doskonalenia techniki jazdy dla kierowców samochodów osobowych.
! Miejsce: ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego „DriveLand” w Słabomierzu k/Mszczonowa.
! Termin: do ustalenia
! Liczba uczestników: 24 kursantów.
! Program szkoleniowy: wykład na temat teorii techniki jazdy oraz zajęcia praktyczne w ramach 6 modułów 

szkoleniowych
! Instruktorzy: 6 instruktorów techniki jazdy.
! Samochody szkoleniowe: 6 samochodów.
! Usługi dodatkowe:

- catering (bufet kawowy, napoje zimne, kruche ciastka, owoce, lunch);
- imienne certyfikaty ukończenia szkolenia dla kursantów.

ZAŁOŻENIA



PROGRAM SZKOLENIOWY

MODUŁ 1
" dynamiczny slalom
" jazda szosowa

MODUŁ 2
" szarpak + kurtyny wodne + duża płyta poślizgowa
" slalom wertykalny

MODUŁ 3
" jazda po okręgu
" awaryjne hamowanie z ominięciem przeszkody



Nauka poprawnego pokonywania 
zakrętów optymalnym torem jazdy. Duży 
nacisk kładziony jest na pracę gazem i 
hamulcem oraz na fakt, że samochód nie 
skręca tylko kierownicą (balans auta), 
ponadto na sposoby hamowania.

Instruktor analizując indywidualne 
zachowanie każdego z uczestników 
kursu, udziela praktycznych porad, które 
ci na bieżąco wdrażają, podnosząc tym 
samym swoje umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach na drodze.
Infrastruktura ośrodka DriveLand została 
zaprojektowana w taki sposób, by moduł 
DYNAMICZNY SLALOM realizowany był w 
możliwie najlepszych warunkach.

Część zajęć odbywa się na otwartej 
przestrzeni co daje kursantom poczucie 
bezpieczeństwa oraz pozwala na 
poznanie i przekraczanie granic własnych 
możliwości w umiejętności prowadzenia 
pojazdu oraz granic możliwości samego 
samochodu. Druga część ćwiczenia 
odbywa się na odpowiednio 
zaprojektowanej sieci dróg o zakrętach, 
których wyprofilowanie jest identyczne 
jak w przypadku zakrętów na publicznych 
drogach.

MODUŁ 1a
DYNAMICZNY SLALOM



Prawidłowy dobór biegu przed zakrętem, nauka 
odpowiedniego punktu hamowania oraz 
dynamicznego pokonywania zakrętów przy 
zastosowaniu m.in. skrętu szosowego. Nauka 
odpowiedniego toru jazdy oraz posługiwania się 
balansem samochodu.
Dobór odpowiedniej metody operowania kierownicą 
do rodzaju zakrętu. Koordynacja pracy rąk i nóg 
podczas wykonywania danego manewru.
Zajęcia na specjalnie zaprojektowanej sieci dróg 
ośrodka DriveLand – odpowiednie profile zakrętów, 
skrzyżowania, oznaczenia poziome jak na publicznych 
drogach. Wszystko po to, aby w bezpiecznych i 
sterylnych (powtarzalnych) warunkach przygotować 
kierowcę do płynnej i bezpiecznej jazdy w ruchu 
drogowym.
Elementem trasy może być przejazd przez moduł 
WZNIESIENIE. 

MODUŁ 1b
JAZDA SZOSOWA



Najnowsza technologia w służbie kierowców wszystkich kategorii prawa 
jazdy (samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i autobusy). 
Urządzenie służy do wprowadzania w poślizg nadsterowny pojazdów 
wjeżdżających na prostokątną płytę. Panel sterowania pozwala na 
regulowanie kierunku inicjacji poślizgu, jak i siły wprowadzania w poślizg 
pojazdu. Szarpak jest doskonałym rozwiązaniem sprawdzającym się 
zarówno w przypadku szkoleń dla kierowców, jak też różnego rodzaju 
testów systemów bezpieczeństwa czynnego.

Płyta poślizgowa, na którą wjeżdżają pojazdy ma wymiary 20 x 100 m 
jest nawadniana i pokryta specjalną farbą obniżającą przyczepność kół 
do podłoża. Dodatkowo została wyposażona w trzy rzędy kurtyn 
wodnych symulujących przeszkody. Zadaniem kursanta jest omijanie ich 
w trakcie przejazdu przez płytę poślizgową. Kurtyny mogą być 
uruchamiane poprzez panel sterowania na podstawie zadanego 
schematu, można również skorzystać z opcji uruchamiania losowego.

Moduł ten, bez użycia szarpaka, można też wykorzystać do ćwiczenia 
awaryjnego hamowania z ominięciem przeszkody, kiedy to częściej 
dochodzi do poślizgu podsterownego, z którym przeciętny kierowca ma 
znacznie więcej problemów. Aby wypracować poprawne reakcje 
niezbędny jest instruktaż i trening w bezpiecznych warunkach.
Moduł dużej płyty poślizgowej wyposażony jest w system pomiaru 
prędkości najazdu na szarpak.

MODUŁ 2a
SZARPAK + DUŻA PŁYTA POŚLIZGOWA



Nauka prawidłowego operowania kierownicą w 
przypadku wolnych manewrów takich jak np. 
parkowanie, zawracanie. Instruktor dużo uwagi 
poświęca zagadnieniu nabywania nawyków w 
posługiwaniu się kierownicą podczas wykonywania w/w 
manewrów. W zależności od tego jakie nawyki utrwalił 
kierowca (dobre lub złe) omawiany i demonstrowany 
jest ich wpływ na skuteczność radzenia sobie w 
zaskakujących, często ekstremalnych sytuacjach na 
drodze tj. poślizg.
Podczas pokonywania slalomu poza nauką operowania 
kierownicą instruktor zwraca również uwagę na 
prawidłowe używanie pedału gazu – odciążenie i 
dociążenie przedniej osi samochodu – celem uzyskania 
jak najlepszej sterowalności pojazdu.

MODUŁ 2b
SLALOM WERTYKALNY



Nauka pracy gazem oraz dogłębna analiza balansu 
samochodu podczas jazdy po okręgu w warunkach 
obniżonej przyczepności kół do podłoża (zraszana 
wodą nawierzchnia pokryta specjalną farbą 
obniżającą przyczepność kół do podłoża). 
Nieodzowny element każdego szkolenia. W trakcie 
zajęć wielokrotnie dochodzi do poślizgów głównie 
podsterowych, ale i nadsterownych. Kursanci uczą 
się jak ich unikać oraz jak radzić sobie w razie ich 
wystąpienia.

MODUŁ 3a
JAZDA PO OKRĘGU



Nawadniana i pokryta specjalną farbą obniżającą 
przyczepność kół do podłoża płyta poślizgowa pozwalająca 
zarówno na ustawienie prób uświadamiających kierowców, jak 
i podnoszących ich umiejętności. Płyta ma wym. 7 x 70 m i jest 
przystosowana głównie do ćwiczeń z użyciem samochodów 
osobowych.
W trakcie hamowania kursanci przekonują się jak znaczący 
wpływ na drogę zatrzymania samochodu ma prędkość 
podróżowania. Ponadto uczą się jak poprawnie wykonywać 
ten manewr, jak unikać poślizgów i jak radzić sobie z nimi w 
razie ich wystąpienia.

MODUŁ 3b
AWARYJNE HAMOWANIE Z OMNIĘCIEM 

PRZESZKODY – MAŁA PŁYTA POŚLIZGOWA



ZAPEWNIAMY

W ramach realizacji szkoleń zapewniamy:
! najnowocześniejszy w Polsce ośrodek szkoleniowy
! obsługę doświadczonych instruktorów Akademii Bezpiecznej Jazdy Tomasza Kuchara
! samochody szkoleniowe
! catering (bufet kawowy, kruche ciastka i owoce, lunch, napoje ciepłe i zimne)
! certyfikaty ukończenia szkolenia



Rekomendowana agenda:

9:00 – 9:15 Przyjazd uczestników, poczęstunek, wprowadzenie do zajęć
9:15 – 10:00 Teoria techniki jazdy
10:00 – 11:30 Zajęcia praktyczne w ramach modułów
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Zajęcia praktyczne w ramach modułów
13:15 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 Zajęcia praktyczne w ramach modułów
15:30 – 16:00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie zajęć

AGENDA SZKOLENIA



OPCJE
SAFETY HOUSE

Zestaw symulatorów i akcesoriów 
służących do zobrazowania tego co 
dzieje się z kierowcą i pasażerami w 
trakcie wypadku samochodowego. 
W zestawie znajdują się:
" symulator dachowania oparty 

na samochodzie Syrena 105;
" symulator zderzeń;
" waga przeciążeniowa

Istnieje możliwość wzbogacenia 
tego modułu o poprowadzenie go 
oprócz instruktora Akademii także 
przez ratownika medycznego.



Praktyczne zajęcia pokazujące bardzo dobitnie jak istotny wpływ ma rozmowa telefoniczna na styl jazdy oraz obniżenie poziomu bezpieczeństwa 
podróżujących. Zadanie uczestników polega na pokonaniu stosunkowo prostej trasy slalomu. Po przejeździe zapoznawczym celem oswojenia się z konfiguracją 
trasy następują dwa przejazdy na czas. Podczas ostatniego przejazdu instruktor łączy się za pomocą zestawu głośnomówiącego z kursantem i zadaje mu 10 
prostych pytań, na które kursant musi udzielić odpowiedzi. Wszystko odbywa się podczas pokonywania trasy slalomu.

Kursanci, którzy bardziej skupiają się na jeździe udzielają błędnych odpowiedzi na banalne pytania. Ci, którzy skupiają się na odpowiedziach popełniają błędy 
na trasie, jadą nerwowo, przewracają pachołki wytyczające trasę, osiągają znacznie gorszy czas przejazdu. Większość uczestników testu stara się jednak łączyć 
pokonanie slalomu w przyzwoitym czasie z udzielaniem poprawnych odpowiedzi. Efekt jest taki, że cierpi i bezpieczeństwo i konwersacja. U wszystkich 
kursantów pojawiają się kłopoty z płynnością jazdy, wielu wykonuje gwałtowne manewry (hamowanie, skręty kierownicą)

OPCJE
UŻYWANIE TELEFONU W CZASIE JAZDY SAMOCHODEM



Uzupełnieniem zajęć wykorzystujących 
infrastrukturę ośrodka jest moduł EKO 
JAZDA / JAZDA DEFENSYWNA. Uczymy 
jak umiejętnie ograniczać koszty 
eksploatacji samochodu oraz jak 
reagować na zmieniające się warunki na 
drodze tj. aura, stan nawierzchni, 
natężenie ruchu, zachowanie innych 
użytkowników drogi etc. Początek tego 
modułu to audyt umiejętności 
kursantów, następnie zajęcia 
teoretyczne, po których odbywają się 
jazdy na publicznych drogach wokół 
ośrodka. W bezpośrednim sąsiedztwie 
DriveLandu na potrzeby tych szkoleń 
można skorzystać z drogi ekspresowej 
S8, drogi krajowej nr 50, dróg lokalnych. 
Jazdy w ramach trybu miejskiego 
odbywają się w oddalonym o kilka minut 
jazdy Mszczonowie.

OPCJE
EKO JAZDA /

JAZDA DEFENSYWNA



OPCJA
PIERWSZA POMOC

Zasady udzielania pierwszej pomocy z 
naciskiem na ofiary wypadków 
komunikacyjnych.
Program zajęć realizowany dotychczas dla gości 
firmy Termo Organika zostanie uzupełniony o 
moduł, podczas którego zadaniem kursantów 
będzie ewakuacja fantoma ważącego 75 kg z 
pokładu samochodu na nosze ortopedyczne, a 
następnie przetransportowanie „rannego” w 
bezpieczne miejsce.



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Ul. Żyrardowska, 96-325 Słabomierz, gm. Radziejowice

Osoba do kontaktu – Grzegorz Telega
tel.: +48 510 248 878, e:mail: grzegorz@kuchar.net


