•

Gdzie robimy szkolenia?

Szkolenia robimy w takich lokalizacjach jak:
Enduro Trails, Bielsko-Biała
Szyndzielnia, Bielsko-Biała
Mi ędzybrodzie Bialskie, Góra Żar
Bielszowice Trails, Ruda Śl ąska
Sportowa Dolina, Bytom
Jeste śmy również otwarci na inne lokalizacje, na zlecenie klienta. Inne lokalizacje za dodatkow ą opłat ą.
•

Jakie poziomy szkole ń prowadzicie?

W zasadzie prowadzimy szkolenia na każdym poziomie zaawansowania. Od amatorów po zawodników.
•

Dopiero zaczynam, czy mog ę wzi ąć udział w szkoleniu?

Tak, serdecznie Ci ę zapraszamy. Miło nam b ędzie poprowadzi ć Ci ę w twoich rowerowych pocz ątkach i pomóc wyrobić ci
dobre nawyki.
•

Jak wygl ąda szkolenie indywidualne?

Szkolenie indywidualne to spotkanie jeden na jeden ucznia z trenerem. Jest to najbardziej efektywna forma nauczania
ponieważ cała uwaga trenera skupia si ę na podopiecznym. Program nauczania jest dobierany indywidualnie i najbardziej
skuteczny. Takie podej ście gwarantuje najwi ększ ą efektywność.
•

Jak wygl ądaj ą szkolenia grupowe?

Nasze szkolenia grupowe maj ą różne programy. Na jednego instruktora przypada do 8 osób w zależności od tematu
szkolenia. Na szkoleniach panuje przyjazna atmosfera. Szkolenia zazwyczaj odbywaj ą si ę weekend.
•

Jak mog ę zapłaci ć?

Aby zagwarantowa ć sobie termin szkolenia trzeba wpłaci ć zaliczk ę na konto firmowe, które podajemy w korespondencji
z uczniem. Resztę można wpłaci ć na miejscu gotówk ą, otrzymasz paragon z kasy fiskalnej lub przez internet przed
szkoleniem, po wpłacie otrzymasz faktur ę.
•

Chc ę faktur ę

Nie ma problemu. Prowadzimy legaln ą Polsk ą firm ę. Ch ętnie wystawimy ci faktur ę na działalność lub na osob ę fizyczn ą i
opiszemy je śli b ędziesz chciał.
•

Co z ubezpieczeniem?

Każdy instruktor/ trener posiada OC na wypadek gdyby z jego winy Tobie co ś si ę stało. Warto jednak posiadać własne
ubezpieczenie NNW.
•

Co gdy mi si ę co ś stanie?

Szkoła Jedziemy Swoje nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nastepstwem nieszcz ęśliwego
wypadku, brawury ucznia, awari ą sprz ętu itp.
•

Co z rowerem?

Rower możesz wypożyczy ć lub posiada ć swój. Ważne aby rower na którym b ędziesz jeździł był sprawny i miał minimum
100mm skoku z przodu. Rowernajlepiej oddać do jakiego ś pobliskiego serwisu przed szkoleniem. Nie może onposiada ć
luzów, ma mie ć sprawne hamulce i nie może mie ć łysych opon.
•

Co z ochraniaczami?

Na szkolenie podstawowe lub indywidualne jest wymagany kask i ochraniacze kolan chyba, że konsultant Jedziemy
Swoje z którym b ędziesz rozmawia ć zarz ądzi inaczej. Nawyższe poziomy wymagamy już pełnej protekcji ze wzgl ędu na
bezpieczeństwo.
•

Co zabra ć ze sob ą na szkolenie?

Plecak, w którym b ędzie zapasowa d ętka, zestaw podr ęcznych imbusów, łyżkido zdejmowania opony, przek ąski i picie.
Pozostałe elementy to protekcje i wiadomo sprawny rower.
•

Co je śli b ędzie deszcz?

Je śli b ędzie to mżawka to nie odwołujemy szkolenia. Gdyby doszło do załamania pogody i opady byłyby bardzo duże i
np. przeplatane gwałtownymi burzami to takie szkolenie odwołujemy i przenosimy na inny termin.
•

Termin szkolenia?

Termin ustalamy wspólnie z uczniem. Jeste śmy elastyczni.

