OBOZOWE FAQ – niezbędnik obozowicza:

JAK PRZYGOTOWAD SIĘ DO OBOZU:
1. MOTOCYKL / QUAD
Jeśli wypożyczasz motocykl / quada to nie musisz się o nic martwid, na miejscu zapewniamy
serwis oraz zapasowe części.
Jeśli masz własny motocykl / quad to przed obozem powinieneś zadbad, aby nie wymagał on
żadnych napraw oraz był gotowy na tydzieo intensywnych treningów. Radzimy przed
obozem oddad motocykl do profesjonalnego serwisu.
Powinieneś zabrad ze sobą:
- części zapasowe (klamki hamulca i sprzągła, zapasowe gumy na manetki, zapasowy filtr
powietrza)
- podnóżek lub windę do motocykla
- baokę do paliwa podpisaną imieniem i nazwiskiem
- olej oraz filtr oleju na zmianę
- pasy transportowe do motocykla
2. UBIÓR ORAZ OCHRANIACZE:
Każdy uczestnik obozu powinien wyposażyd się we własny ubiór, czyli:
- kask motocyklowy z homologacją (koniecznie dopasowany indywidualnie w taki sposób, aby
nie przemieszczał się przy poruszaniu głową a jednocześnie nie uwierał)
- buty motocyklowe typu motocross/ quad koniecznie za kostkę
- ochraniacze na kolana (rekomendujemy ochraniacze na zawiasie)
- zbroję typu żółw lub ochraniającą klatkę piersiową i kręgosłup
- rękawice motocyklowe
UWAGA: powyższa odzież ochronna jest niezbędna, aby rozpocząd szkolenie!
Sam strój motocrossowy (bluza oraz spodnie) nie jest obowiązkowy. Nie mniej jednak
zalecamy użycie przynajmniej profesjonalnych spodni.

Rekomendujemy, aby każdy z uczestników posiadał kołnierz ochronny na szyje lub chociaż
tak zwaną gąbkę spełniającą zadanie kołnierza.

3. INNE:
Każdy uczestnik obozu powinien ze sobą zabrad:
- ręcznik kąpielowy oraz kąpielówki
- rzeczy sportowe (obuwie zmienne, koszulkę i krótkie spodenki)
- kosmetyki (szampon, żel pod prysznic, szczoteczkę do zębów)
- zgrzewkę wody niegazowanej

Kieszonkowe:
200 – 300 zł na paliwo w zależności od pojemności motocykla

Atrakcje w cenie obozu powinny w zupełności wystarczyd każdemu z obozowiczów, nie mniej
jednak, jeśli komuś będzie mało adreanaliny to będzie mógł skorzystad z naszych atrakcji
fakultatywnych.
Atrakcje fakultatywne:
60 zł /20 min - tubing, (czyli ekstremalne ciągnięcie za motorówką na specjalnej kanapie).
90 zł - zawody paintball – 500 kul, które wystarczą na 2 godziny akcji
100 zł - nauka swobodnego spadania w tunelu aerodynamicznym
20 zł- skoki z bloba (specjalna poducha wyrzucająca do wody)
60 zł - ludzka proca
30 zł – parascending (lot na spadochronie podczepionym do liny)
200 zł / 30 min – indywidualna nauka wakeboard za specjalną motorówką z regulacją
wysokości fali (1 h – 380 zł)

Dla osób zainteresowanych wszystkimi atrakcjami przewidzieliśmy specjalny pakiet atrakcji w
jeszcze lepszej cenie.

Pozdrawiam i widzimy się na obozie ;)
Ekstremalne Eventy Aleksandra Gierszewska przy współpracy a Agro-Wolice
Kontakt: biuromotogang@gmail.com oraz telefon: 793937805 (Aleksandra)

