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ZAPRASZAMY KIEROWCÓW W WIEKU 18-25 LAT I 50+ NA
BEZPŁATNE WARSZTATY
Już teraz zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, do uczestnictwa w zajęciach, które
przeprowadzane będą w Katowicach na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Zajęcia
są bezpłatne i kierowane do dwóch grup kierujących: w wieku: 18-25 lat i 50+. Uczestnicy będą
mogli zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przećwiczyć jazdę
samochodem w trudnych warunkach. Proponowana forma doskonalenia umiejętności jest
niejednokrotnie jedyną okazją dla kierujących, aby mogli sprawdzić i wspomóc swoje umiejętności za
kółkiem pod czujnym okiem osób, które na co dzień związane są z obszarem ruchu drogowego.
We wspólnym projekcie udział biorą przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Katowicach, Polskiego Związku Motorowego ZO Katowice.
Warsztaty, prowadzone będą raz w miesiącu, aż do czerwca 2019 roku, i zawierać będą elementy teoretyczne oraz
praktyczne związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, takie jak :
1) seminarium na temat uczestnictwa kierujących w grupach wiekowych „18-25” lat i „50+” w ruchu drogowym,
powodowanych zagrożeniach oraz zasadach postępowania w przypadku zaistnienia kolizji i wypadku komunikacyjnego,
2) zajęcia z obowiązujących przepisów ruchu drogowego i konsekwencji prawnych wynikających z ich niestosowania, z
uwzględnieniem aspektu sprawdzenia kwalifikacji kierujących oraz błędów popełnianych przez młodych kierowców i osoby
egzaminowane po 50 roku życia,
3) warsztaty na temat uwarunkowań związanych z kierowaniem pojazdami w zależności od wieku kierującego oraz zmian
zachodzących w organizmie związanych z wiekiem biologicznym. Możliwości kierowców w wieku „50+” oraz zmian
psychologicznych zachodzących wraz z upływem lat w organizmie człowieka wraz ze sprawdzeniem czasu reakcji,
4) zajęcia teoretyczne praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej i procedur postępowania w przypadku konieczności
jej udzielania oraz rozpoznawania własnych objawów chorobowych mogących zakłócić prawidłowe uczestnictwo w ruchu
drogowym i kierowanie pojazdem,
5) zajęcia praktyczne na placu manewrowym z wykorzystaniem troleja, testu Stewarda, alkogogli, symulatora dachowania
oraz urządzeń do badania czasu reakcji.
Już teraz zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do uczestnictwa w zajęciach, które przeprowadzane będą na terenie
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach ul. Francuska 78 (każdorazowo o godz. 9.00). Zgłoszenia należ
dokonywać pod numerem telefonu 798 031 225, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Ilość miejsc ograniczona – o
zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram IV edycji szkoleń realizowanych w 2018 roku w ramach kampanii p/n „Z młodym kierowcą w
drodze po doświadczenie”:
●

27 styczeń

●

10 marzec

●

26 maj

●

9 czerwiec

●

29 wrzesień

●

24 listopad

Harmonogram II edycji szkoleń realizowanych w 2018 roku w ramach kampanii p/n „Świadomy kierowca 50+:
●

24 luty

●

21 kwiecień

●

23 czerwiec

●

27 październik

●

15 grudzień
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