
G-Force Training

Obudź w sobie Porsche.
Sprawdź się podczas Porsche Experience.



To całkowicie nowy program Porsche Experience w Polsce. Prowadzony w formie jednodniowego treningu obejmuje wstęp do tematu panowania  
nad poślizgiem oraz driftingu. Bardzo dynamiczne moduły, realizowane przy w pełni wyłączonym systemie PSM odbywają się w specjalnie przygotowanej 
do tego strefie z nawadnianym asfaltem. Poza widowiskową stroną tego programu, z pewnością trening ten przełoży się na podniesienie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym poprzez wytrenowaną umiejętność opanowania samochodu w trudnych warunkach.

Program realizowany wyłącznie na samochodach z napędem na tylną oś (Porsche 911 oraz 718), a w razie dostępności również na modelach GT.

 » Dni na torze: 1
 »  Liczba uczestników w grupie przypadających na instuktora: 2 lub 4 (w zależności od modułu)
 » Trening realizowany bez noclegu

AKTYWNOŚCI PODCZAS TRENINGU

 » Prosty zakręt – technika #1 wywołania / opanowania poślizgu w obrębie zakrętu
 » Mały krąg – wprowadzenia do utrzymania poślizgu
 » Przeciwskręt – technika #2, prosta zmiana masy
 » Ósemka – zaawansowana zmiana masy oraz łączenie zakrętów w poślizgu
 » Slalom ze zmianą balansu masy – wstęp do handlingu driftingowego
 » Próba driftingowa (handling)
 » Zawody driftingowe z oceną poślizgu
 » Drift Taxi

G-Force Training

CENA

9 911 PLN 
brutto/os.

KIEDY

maj, wrzesień 
2023

GDZIE

Tor Silesia Ring  
w Kamieniu Śląskim

CZAS TRWANIA

8 godzin



AGENDA

DOSTĘPNE MODELE

Porsche 718 Porsche 911

9 911 PLN 
brutto/os.

 

10:00 – 10:20

10:20 – 11:10
11:10 – 13:30
13:30 – 14:10
14:10 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 17:50

Powitanie w Porsche Experience Center Silesia Ring   
oraz rejestracja gości

Safety Briefing
Aktywności na torze
Lunch
Aktywności na torze
Zawody driftowe
Drift Taxi
Ceremonia zakończenia i pożegnanie



Zespół instruktorów tworzących niepowtarzalną atmosferę to jeden  
z naszych  niepodważalnych atutów. Certyfikowana przez Porsche AG  
i doświadczona  w prowadzeniu szkoleń na całym świecie kadra wywodzi się 
z motorsportu.  W  naszych szeregach znajdziesz Mistrzów Świata, Mistrzów 
Europy  oraz Mistrzów Polski różnych dyscyplin sportu samochodowego.
Twoimi instruktorami będą między innymi: 

Profesjonalny tor wyścigowy znajdujący się w oficjalnym Porsche Experience Center  w Kamieniu Śląskim jest najnowszym 
obiektem tego typu w Polsce. Posiada 7 różnych konfiguracji, z czego nitka główna liczy 3,6 kilometra.  
Minimalna szerokość toru wynosi 12 metrów, a najdłuższa prosta to aż 730 metrów.

ul. Lotnicza 5-7 
47-325 Kamień Śląski

SILESIA RING

INSTRUKTORZY

 » Jan Niesiołowski
 » Daniel Jamróz
 » Krystian Korzeniowski

 » Janusz Dudek - szef instruktorów
 » Michał Kościuszko
 » Maciej Bocheński



Pełna pętla toru (3,6 km)

730-metrowa najdłuższa prosta

Pętla toru (3,2 km)

Pętla toru (2,9 km)

POZNAJ WSZYSTKIE PROGRAMY PORSCHE EXPERIENCE

Nazwa  
programu Grupa docelowa Cena Liczba 

dni Termin
Liczba 
uczestników  
na instruktora

Konfiguracja toru

Porsche  
on Track

Nowi Klienci, osoby chcące 
przetestować aktualne  
modele Porsche.

Osoby zainteresowane 
przetestowaniem modeli 
Porsche Taycan na torze.

6 911 
PLN  
brutto/os.

Maj 
Wrzesień

Pętla toru  
(2,9 km)

Porsche Track Experience  
Precision

Nowi lub obecni Klienci. 
Uczestnicy poprzednich 
edycji Porsche Experience.

9 911 
PLN  
brutto/os.

Maj

Pełna pętla toru  
(3,6 km)

Porsche Track Experience  
Performance

Klienci, którzy ukończyli 
szkolenie Precision.

18 911 
PLN  
brutto/os.

Wrzesień

Pełna pętla toru  
(3,6 km)

Porsche Track Experience  
Master

Klienci, którzy ukończyli 
szkolenie Performance.  
Osoby poszukujące 
najwyższych możliwych 
programów treningowych.

+ Osoby zainteresowane 
mogą podczas programu 
zdać egzamin na licencję 
wyścigową PZMot!

24 911 
PLN  
brutto/os.

Wrzesień

Pełna pętla toru  
(3,6 km)

Porsche Track Experience 
Master GT

Osoby, które ukończyły 
minimum program 
Performance. Osoby 
chcące spróbować 
swych sił w samochodzie 
wyczynowym  
i/lub przygotowujące się 
do startu w pucharze.

+ Osoby zainteresowane 
mogą podczas programu 
zdać egzamin na licencję 
wyścigową PZMot!

39 911 
PLN  
brutto/os.

Lipiec

Program 
realizowany  
na Torze Poznań


