WYPRAWY
SAMOCHODAMI TERENOWYMI
Uwielbiamy samochody terenowe i kochamy nimi jeździć
z dala od asfaltu. Na naszych eventach Klienci mają możliwość wsiąść za kierownicę ponad 2-tonowego auta terenowego i pod okiem profesjonalnych instruktorów wjechać
w trudne terenowe przeszkody.

Co się będzie działo:

Samochody przygotowane do jazdy w terenie
zabierają uczestników na wyprawę - w każdym
pojeździe 3 (lub 4) osoby uczestniczące +
instruktor. Uczestnicy samodzielnie prowadzą
pojazdy, na zmianę w uzgodnieniu ze swoim
instruktorem. Wyruszają na trasę. Każda
załoga ma do pokonania ok. 40 kilometrów
w terenach leśnych i po bezdrożach oraz na
torze kierując się notatkami nawigacyjnymi. Na
trasie na uczestników czekają różne przeszkody terenowe i zadania do wykonania: odnalezienie fotograﬁcznych punktów kontrolnych,
rozwiązywanie zadań umieszczonych na trasie,
zdobywanie pieczątek w trudno dostępnych
miejscach, konieczność zaliczania punktów kontroli przejazdu (PKP). Na tym etapie
uczestnicy zapoznają się ze specyﬁką jazdy
autem terenowym, poznają jego możliwości
oraz poznają podstawy nawigacji wg notatek.
Wyprawa kończy się w miejscu gdzie wszystkie
załogi muszą współpracować ze sobą w celu
zdobycia punktów.

Organizujemy wyprawy
do 10 samochodów
jednocześnie
(30 - 40 osób).

W przypadku większej grupy możliwe jest
zapewnienie większej ilości samochodów
terenowych po indywidualnym uzgodnieniu.

Wyprawy samochodami terenowymi to
atrakcja uniwersalna, niezależna od pory
roku oraz warunków pogodowych. I zawsze
udana.

CO-DRIVING
RAJDOWĄ TOYOTĄ HILUX KRONOS V8
Posiadamy niepowtarzalną możliwość organizacji jazd co-drive (na fotelu pasażera) rajdowym samochodem
Toyota Hilux V8, którym Adam Małysz przygotowywał się do startu w rajdzie Dakar.

Co się będzie działo:

Toyota Hilux Kronos V8 to terenowa rajdówka, profesjonalnie
przygotowana do rajdów. Przejazd na prawym fotelu jest niezapomnianą atrakcją - będzie szybko, głośno i z dużą porcją adrenaliny. Nasz Kronos został zmodyﬁkowany na potrzeby rajdów
cross-country, wyposażony w 4 fotele kubełkowe, klatkę bezpieczeństwa, punktowe pasy, benzynowy silnik V 8 o pojemności 4
litrów oraz wszystkie modyﬁkacje zawieszenia i nadwozia niezbędne do startów w rajdach terenowych. Moc 350 KM.

Istnieje możliwość zorganizowania
atrakcji w dowolnym miejscu
w kraju i za granicą.
W przypadku organizacji atrakcji poza terenami będącymi w dyspozycji Autodrom 4x4 dodatkowym obciążeniem ﬁnansowym może być koszt związany z wynajęciem tych terenów oraz transportem samochodu.
Szczegóły dotyczące ilości osób mogących skorzystać
z atrakcji uzgadniamy indywidualnie, szacunkowo w
czasie jednego eventu może to być grupa około 50-60
osób.

Samochód został zbudowany przez Toyota Motor Poland dla
Adama Małysza jako pojazd treningowy przed startem w rajdzie
Dakar, a obecnie jest własnością naszej ﬁrmy.
Rajdówka na evencie jest prowadzona przez naszego profesjonalnego kierowcę.

SPECYFIKACJA
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Rajdową Toyotę Hilux prowadzi współpracujący z nami profesjonalny
kierowca rajdowy Grzegorz Baran.
Polski kierowca i pilot rajdowy startujący w rajdach terenowych.
Rozpoczął karierę sportową od startów motocyklem Jawa. W 1989 roku przesiadł się do
samochodu – Łady 2105 – i wywalczył w niej
tytuł Mistrza Polski w wyścigach samochodowych.

Grzegorz
Baran

Pod koniec lat 90. XX wieku rozpoczął również starty w Pucharze Świata Cross-Country,
Mistrzostwach Europy w Rallycrossie oraz Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych.
Jednak jego głównym celem w tym czasie stał

się start w Rajdzie Dakar, który udało mu się
zrealizować w 2004 roku. Wystartował wtedy
jako pilot francuskiego kierowcy – Bernarda
Malferiola, samochodem ciężarowym Mercedes-Benz Unimog. Kolejny raz wystartował
w tym rajdzie w 2007 roku, ponownie Unimogiem, ale tym razem w roli kierowcy (pilotem
był Rafał Marton). Tym razem nie ukończył
rajdu. W 2008 roku rozpoczął starty w cyklu
Dakar Series ciężarowym MANem, którym
również wystartował w Rajdzie Dakaru 2009.
Z powodu awarii samochodu nie ukończył
jednak imprezy.

GRY ZESPOŁOWE
ZABAWY INTEGRACYJNE
STRZELNICE

Podczas organizowanych przez nas eventów możemy zapewnić szereg dodatkowych atrakcji które
mogą skutecznie wypełnić czas i nie wiążą się z poniesieniem dużych nakładów ﬁnansowych:
- strzelnice z broni pneumatycznej
- strzelnice łucznicze
- strzelnice paintballowe
- gry terenowe
- zabawy integracyjne
Wycenę uzgadniamy indywidualnie po uzyskaniu informacji na
temat wymagań dotyczących scenariusza imprezy oraz atrakcji.

ŁĄCZENIE ATRAKCJI
Dzięki współpracy z ﬁrmami eventowymi
możemy zapewnić również inne atrakcje
jak wieczory tematyczne czy indywidualne
scenariusze zabaw integracyjnych.

Jednym ze sposobów zmniejszenia kosztów organizacji imprezy a zapewnienia wysokiej jakości usługi
jest łączenie atrakcji i rozgrywanie ich w sposób
równoległy, naprzemiennie.
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego zapytania ofertowego, także w kwestii ustalenia ostatecznej ceny usługi.

OFERTA
SZKOLENIOWA

Szczegółową oferte szkoleniową przedstawimy
zainteresowanym podmiotom i osobom prywatnym
indywidualnie.

PREZENTACJE POJAZDÓW SUV,
4x4, POJAZDÓW SPECJALNYCH
i MASZYN

SZKOLENIA PRODUKTOWE
DLA PRODUCENTÓW
i IMPORTERÓW

TOR OFF-ROAD 4x4
TRENINGI INDYWIDUALNE
I GRUPOWE W TERENIE

SZKOLENIE W ZAKRESIE KORZYSTANIA
Z SAMOCHODÓW Z NAPĘDEM 4X4
W TERENIE

SZKOLENIE W ZAKRESIE KORZYSTANIA
Z POJAZDÓW TYPU QUAD
W TERENIE

SZKOLENIE INDYWIDUALNY
POCZĄTKOWY TRENING
JAZDY W TERENIE

Autodrom 4x4 to najlepsze miejsce do
zaprezentowania możliwości nowego
modelu auta z napędem na wszystkie
koła mediom i publiczności w naturalnych warunkach na legalnym torze
off-road.

DLA BRANŻY ENERGETYCZEJ, SŁUŻB MUNDUROWYCH
ORAZ RATOWNICTWA

Szkolenie odbywa się na terenie Centrum Szkoleniowo Treningowego Autodrom 4x4. Obiekt ten obejmuje tor off
road o powierzchni 8 ha i zaadoptowaną na potrzeby szkoleniowe nieczynną
kopalnię żwiru o powierzchni 6 ha.

Oferujemy kompleksowe szkolenia
produktowe skierowane do producentów, importerów oraz dealerów samochodów użytkowych oraz pojazdów
terenowych.

Autodrom 4x4 to doskonała lokalizacja
do doskonalenia umiejętności wykorzystania możliwości pojazdów typu
quad naturalnych warunkach na legalnym torze off-road pod okiem instruktorów z wieloletnim doświadczeniem
praktycznym.

Naucz się jeździć jak mistrz - oferta
jest adresowana do osób prywatnych,
klubów i stowarzyszeń, chcących
podnieść umiejętności maksymalnego
wykorzystania możliwości własnych
pojazdów w terenie.

Przedstawiamy program szkolenia dla
osób które użytkują samochód z napędem 4x4 , jednak chcieli by poznać
jego prawdziwe możliwości, zalety
oraz ograniczenia.

Autodrom 4x4

SAMOCHODOWE CENTRUM SZKOLENIOWO -TRENINGOWE
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