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szkoła gokartowa

TOR MOTOPARK KOSZALIN
24.06-02.07 lub 5-13.08

SPORTOWE kolonie
Z KARTINGIEM W mielnie



Miejsce: Sportowy Ośrodek 
Wypoczynkowy Saint Holiday, 
Mielno 

Noclegi w ośrodku położonym w 
zacisznym miejscu Mielna, 300 m 
od plaży. Klimatyczne domki 
letniskowe w bajecznej okolicy.

ZAKWATEROWANIE



Miejsce: Profesjonalny tor kartingowy Motopark Koszalin
  2 dni treningowe

PROFESJONALNA NAUKA JAZDY GOKARTAMI                           
- zajęcia prowadzone przez wielokrotnego Mistrza Polski, 
Zbigniewa Szwagierczaka
- zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące jazdy 
gokartem,
- analizy techniki jazdy na podstawie filmów z wyścigów.

Program szkółki kartingowej:
- Zasady bezpieczeństwa  
- Jazdy z użyciem flag 
- Ćwiczenia z wyścigowego operowania gazem i hamulcem 
- Płynne używanie gazu, ćwiczenia na wyczucie 
- Wprowadzenie pojęć wyścigowych 
- Ćwiczenia na skupienie się zawodnika w celu pokonywania 
barier prędkości w zakrętach 
- Nauka startów i przejeżdżania technicznych sektorów toru 
- Treningi z pomiarem czasu 
- Wyścigi próbne 
- Film (analiza techniki jazdy) 

SZKOŁA GOKARTOWA



Wychował wielu mistrzów sportów samochodowych.

Ścigał się samochodami: Fiat 126p, Prototyp F126-Honda, 
Cinquecento 900, Cinquecento Sporting, Ford Fiesta, Ford Eskort, 
Renault Megane, Alfa Romeo 156, VW Golf V TDI, Dacia Logan, Alfa 
GTV, Seat Leon Supercopa, VW Bettle, Porsche 996.

Ścigał się na torach: Brno, Most, Hungaroring, Zeltweg, SPA, 
Hockenheim, Nurburgring, Zolder, Salzburgring, Šternberk Ecce 
Homo, Pécs, Lausitz, Oschersleben, i wiele innych.

Uczestnik licznych kursów doskonalenia techniki jazdy w ośrodkach 
szkoleniowych w Austrii, Niemczech i Finlandii.

7 dni z Mistrzem Polski w wyścigach i rajdach!

Opiekun dzieci w trakcie 7 dni kolonii, prowadzący:
- szkołę gokartową
- moto-warsztaty
- konkursy kartingowe

INSTRUKTOR - Zbigniew „Profesor” Szwagierczak

1989 wyścigi górskie
1990 wyścigi górskie
 wyścigi płaskie
1991 wyścigi górskie
 wyścigi płaskie
1992 wyścigi górskie
1997 Megane cup
2006 DSMP



NAUKA PŁYWANIA JUDO

SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA



KONKURSY ANIMACJE

MOTO-WARSZTATY GRILL



PARK LINOWY PIŁKA NOŻNA

ZWIEDZANIE JEDNOSTKI 
STRAŻY POŻARNEJ

WYCIECZKA DO LATARNI 
MORSKIEJ



ATRAKCJE
- szkoła gokartowa na profesjonalnym torze
- profesjonalny instruktor
- Moto-warsztaty z trenerem kartingu
- nauka płytwania na basenie z ratownikiem
- pływanie w morzu na wydzielonym kąpielisku
  pod opieką ratownika
- zawody ratownicze dla dzieci
- szkoła judo prowadzona przez
  profesjonalnego trenera
- siatkówka
- koszykówka
- piłka nożna

ZAPEWNIAMY
- noclegi w terminie: 24.06-02.07 lub 5-13.08.2017 (turnus do wyboru)
- całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
- wykwalifikowaną opiekę nad dziećmi

Tematy Moto - warsztatów: 
historia motorsportu i kartingu, historia Roberta Kubicy, bezpieczeńśtwo na torze, nauka słownictwa kartingowego, 
teoria zawodów kartingowych, ćwiczenia praktyczne: wymiana opon, sprawdzanie ciśnień w oponach, budowa gokarta. 

- park linowy
- zwiedzanie jednostki Straży Pożarnej
- wycieczka do latarni morskiej w Gąskach
- grill
- szkolenie z bezpieczeństwa w wodzie
- szkolenie I pomocy
- zajęcia integracyjne
- chrzest kolonijny
- gry i zabawy rekreacyjno-sportowe
- warsztaty z pierwszej pomocy
- warsztaty edukacyjne
- konkursy (np. Mam Talent, Familiada)



I turnus: 24.06-02.07.2017       II turnus: 5-13.08.2017

Turnus = 7 dni - 1890 zł

ZAPISY
e-mail: info@driverprogram.pl     tel. 506 639 094
Prosimy o kontakt tel. od pn. do pt. w godz. 11:00-17:00

W przypadku braku możliwości realizacji programu odbywającego się na świeżym powietrzu – ze względów dużych opadów deszczu -
organizujemy dla dzieci dodatkowe Moto-warsztaty lub inne zajęcia plastyczne, edukacyjne, gry, konkursy, zabawy.


