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Gładko i bezpiecznie - SJS włączył się w kampanię promocyjną Gillette

Szkoła Jazdy Subaru zorganizuje specjalne szkolenie z doskonalenia techniki jazdy na profesjonalnym Torze
Wyścigowym w Miedzianej Górze dla laureatów konkursu „Bezpieczniej z Gillette”.
W programie spotkania przewidziano m.in. jazdy po Torze Wyścigowym „Kielce” za kierownicą 320-konnej Subaru
Impreza STi.
Szkolenia SJS oprócz doskonałej zabawy i edukacji w zakresie techniki i taktyki jazdy samochodem przekazują
wiedzę z zakresu ratownictwa drogowego i zasad udzielania pierwszej pomocy.
„Celem naszych szkoleń jest podniesienie umiejętności jazdy, ale nie przypominają one typowych lekcji jazdy
samochodem jakie pamiętamy z kursów na prawo jazdy. Nasi instruktorzy mają bogate doświadczenie, także rajdowe i
wyścigowe, a to oznacza przede wszystkim dobrą zabawę na Torze nastawioną na podnoszenie umiejętności…” mówi Wacław Kostecki, Prezes Szkoły Jazdy Subaru.
„Stajnia SJS to oprócz Subaru, także Lamborghini, Porsche, Mitsubishi.
Tutaj gwarantujemy niezapomniane przeżycia - nie liczy się czas przejazdu, lecz czysta adrenalina” –dodaje Wacław
Kostecki.
Akcja, w którą SJS zaangażował się wspólnie z siecią sklepów E.Leclerc jest częścią ogólnopolskiej kampanii Gillette,
w której nagrodą główną jest 265-konna wersja kultowego modelu Subaru Impreza!
SJS – Szkoła Jazdy Subaru
SJS Szkoła Jazdy Subaru organizuje szkolenia z doskonalenia technik jazdy dla flot samochodowych oraz szkolenia
indywidualne.
Instruktorzy SJS posiadają doświadczenie rajdowe i wyścigowe. Do swojej roli zostali przygotowani
w jednej z najlepszych szkół jazdy w Europie - Test & Trening GmbH, w austriackim Teesdorfie.
Opracowany przez SJS zróżnicowany program szkoleń został oparty na bazie najnowszych standardów Europejskich.
Programy podstawowy i zaawansowany zawierają ćwiczenia o różnym stopniu trudności.
SJS oprócz edukacji w zakresie techniki i taktyki jazdy samochodem przekazuje również wiedzę dotyczącą
ratownictwa drogowego i zasad udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenia przeprowadzane są na torze „Kielce” w Miedzianej Górze. Konfiguracja terenu, pobocza
i wytyczone trasy zapewniają warunki niemal identyczne z tymi, jakie spotkać można na normalnych drogach.
Dodatkowo specjalnie przygotowana płyta poślizgowa umożliwia trenowanie manewrów przy ograniczonej
przyczepności kół, nie powodując zwiększonego zużycia podzespołów w samochodach. Oddziaływanie tych
zewnętrznych czynników na psychikę uczestników dodatkowo utrwala wiedzę.
SJS współpracuje między innymi z Maćkiem Wisławskim oraz Kajetanem Kajetanowiczem.
W ramach SJS działa SJS Experience - specjalizujący się w organizowaniu emocjonujących eventów
motoryzacyjnych.
Więcej na www.sjs.pl
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