TEČAJ VARNE VOŽNJE ZA VOZNIKE ŠOLSKIH/GASILSKIH KOMBIJEV
Dobro obvladovanje vozila lahko reši življenje, stopnja varnosti na cesti pa je odvisna tudi od vremenskih razmer
in znanja voznika. Veliko voznikov svojega vozila ne pozna dovolj dobro, zato ga v kritični situaciji niso sposobni
obvladati. To je sicer povsem razumljivo, saj si pri vsakdanji vožnji ne morejo privoščiti, da bi preizkušali zmogljivosti
vozila v skrajnih okoliščinah.
Najbolj

varen

prostor

za

preizkušanje

vozniških

sposobnosti in vozil je ustrezen poligon, kjer so okoliščine
nadzorovane in je skrb za varnost na prvem mestu. Z
udeležbo na tečaju varne vožnje bodo postali bolj varni
vozniki in imeli večje možnosti pravilne reakcije v pravem
trenutku. Naši inštruktorji so specialisti za varno vožnjo,
zato naj vas za voznike in vozila ne skrbi. Ob upoštevanju
navodil bodo na poligonu popolnoma varni.
Vsebina programa:

✓

kratka teoretična in praktična predstavitev
fizikalnih lastnosti kombijev ter varnost potnikov,

✓

tehnična predstavitev ter preskus delovanja
različnih tehničnih varnostnih naprav v vožnji, in
sicer v različnih voznih razmerah,

✓

slalom z urjenjem pravilne tehnike drže in
vrtenja volana,

✓

prepoznavanje in trening pravilnih reakcij ob
podkrmiljenju in prekrmiljenju vozila,

✓
✓

zaviranje in umikanje v nevarnosti,

privezovanje
potnikov
simulatorja prevračanja,

✓

in

uporaba

nalaganje tovora.

Voznikom svetujemo, da se programa udeležijo z vozilom, ki ga tudi sicer uporabljajo za prevoz otrok,
saj je v takem primeru vadba najbolj uspešna. V vozilu sta istočasno lahko največ dva udeleženca, ki se za
volanom izmenjujeta, saj lahko tako vsak opravi predvideno število ponovitev vsake vaje.
Predvideni termini:

✓ Torek, 19. 2. 2019, 8:00 - 14:00 (s kosilom)
✓ Četrtek, 28. 2. 2019, 8:00 – 14:00 (s kosilom)
Cena programa:

✓ 129,60€ (162€ - 20% popust AMZS, v ceno je vključeno: tečaj, diploma, kosilo)
Za prijavo in morebitne dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na številki 080 26 36 in na
e-naslovu cvv@amzs.si.
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