
MÁJOVÉ ENDURO DNI s ALL 4 TWO WHEELS 

Máš závodné (ľahké) enduro, rád by si si poriadne zajazdil, ale nemáš kde? V lesoch a na poliach 

zákazy, všade stráž a súkromné pozemky? Chcel by si vyskúšať nové miesto, nové prekážky, nové 

výzvy? Naučiť sa lepšie ovládať tvoju motorku, byť si istejší v pomalých rýchlostiach, trénovať stabilitu 

a rovnováhu? Tak tento kurz je ako stvorený práve pre teba. V spolupráci s našim partnerom 

Bezpečne Na Motorke akadémia sme pre teba pripravili jednodňové podujatie, kde si môžeš skvele 

zatrénovať a vyladiť svoje zručnosti. 

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých jazdcov, ktorí by sa radi posunuli 

v zručnostiach a ovládaní svojho endura, niečo nové naučili a užili si perfektný Off-Road deň. Kurz je 

vhodný pre závodné enduro, prípadne motocross motocykle ako napríklad KTM ECX-, SHERCO, 

Husqvarna FE, Beta, GAS GAS a podobne. Motorky nemusia mať evidenčné čísla, jazdiť sa bude 

v uzavretom areáli. 

Kurzy máme pre vás dva a uskutočnia sa v termínoch 06.05.2021 a 27.05.2021. Z dôvodu kvality 

výuky a tiež z dôvodu COVID-19 opatrení, je počet účastníkov každého z kurzov (termínov) 

obmedzený na 4 osoby.  

V rámci kurzu zažiješ nasledovné: 

- Celodenné jazdenie v prekrásnom prostredí a enduro parku Trenčín 

- Vyskúšaš si motokrosovú trať 

- Spoznáš nových ľudí, nájdeš nových kamošov (o to nám v tomto hobby ide tiež, že?) 

- Zdokonalíš svoju jazdu a ovládanie motorky 

- Posunieš limity a odblokuješ „strachy“ 

- Zažiješ veľa skvelej zábavy  

V rámci tohto kurzu okrem hore uvedeného získaš krosové okuliare značky 100% ACCURI 2 v hodnote 

50 €.  

Podmienky účasti na kurze: 

- Vlastný motocykel 

- Pre jazdcov bez vodičského oprávnenia minimálny vek 18 rokov, pre mladších ako 18 rokov je 

nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.  

- Ak to bude vyžadovať aktuálna situácia, negatívny test na COVID-19 

- Vhodné moto oblečenie ( absolvovať kurz v tričku a kraťasoch nie je môžné) 

- Uhradený poplatok za kurz 

Čo je zahrnuté v poplatku za kurz: 

- Odvoz a dovoz motorky na vozíku. Nakládka v Bratislave. 

- Jazdenie a výuka od 10:00 do 17:00 hod 

- Pitný režim (voda, iontové nápoje) 

- Ľahký obed  

- Okuliare ACCURI 2 

- Pre každého malé prekvapenie formou darčeka 

Cena kurzu je 150 € s DPH. Poplatok je potrebné uhradiť do 3 dní od potvrdenia objednávky. 

Uzávierka prihlášok je 29.04.2021 pre kurz konaný 06.05.2021 a 20.05.2021 pre kurz konaný 

19.05.2021.  Objednávky a viac Info na 0949 763928 alebo píš na info@all42wheels.com 


