
Young Driver Experience

WYPRZEDŹ MARZENIA  
NA TORZE PORSCHE.



DOSTĘPNE MODELE

Modele dostępne do prowadzenia jako kierowca modele z dodatkowym zestawem pedałów instruktorskich:

Porsche 718 Porsche 911

Young Driver Experience to wyjątkowy projekt szkoleniowy dla młodych miłośników motoryzacji. Wydarzenie odbywa się na Porsche Experience 
Center Silesia Ring w Kamieniu Śląskim – jednym z kilku certyfikowanych ośrodków Porsche na świecie. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli  
sprawdzić się za kierownicą różnych modeli marki Porsche pod okiem najlepszych licencjonowanych instruktorów.

 » Jeden na jeden z instruktorem
 » Krąg poślizgowy - trening panowania nad samochodem w sytuacji pod- i nadsterowności
 » Warsztat psychomotoryki - ćwiczenia wzmacniające koncentrację oraz koordynację wzrokowo-ruchową
 » Slalom – jazda za kierownicą Porsche trenując obserwację oraz koordynację między pracą rąk i nóg
 » Taxi Ride – szybki przejazd na fotelu pasażera z instruktorem

AKTYWNOŚCI NA TORZE

Young Driver Experience

CENA

3 911 PLN 
brutto/os.

KIEDY

27 maja 
2023

GDZIE

Tor Silesia Ring  
w Kamieniu Śląskim

CZAS TRWANIA

4 godziny  
szkolenia

Cena obejmuje uczestnictwo jednego  
dziecka i jednego opiekuna



TRENING PSYCHOMOTORYKI

Wyjątkowa okazja, by przygotować się do jazdy niczym profesjonalni 
kierowcy wyścigowi i rajdowi. Trening z trenerem psychomotoryki pozwoli 
na pobudzenie sprawności mentalnej dzieci, która odgrywa ważną 
rolę zarówno w sporcie amatorskim i wyczynowym, w dyscyplinach 
indywidualnych jak i w sporcie drużynowym. 

Niepowtarzalna szansa na pełen emocji przejazd na fotelu pasażera 
z instruktorem. Możliwość sprawdzenia na własnej skórze, 
ile profesjonalny kierowca jest w stanie wykrzesać z jednego 
z najmocniejszych samochodów w gamie modelowej Porsche.

TAXI RIDE Z INSTRUKTOREM

PORSCHE ROAD TOUR

Prowadzony w niewielkich zespołach przejazd po drogach publicznych 
w kolumnie za instruktorem. W jego trakcie rodzicie i opiekunowie 
uczestników Young Driver Experience będą mieli okazję przetestować 
szeroką paletę modeli Porsche na drogach publicznych. Specjalnie  
do tego przygotowana trasa Road Tour będzie wiodła w niedalekiej 
okolicy Porsche Experience Center Silesia Ring tak, aby z jednej strony 
ciekawie spędzić czas, z drugiej zaś pod okiem instruktorów Porsche 
poznać bliżej specjalnie dobrane samochody marki Porsche  
w nieco innych warunkach. W trakcie jazdy zaplanowane są zmiany 
kierowców oraz samochodów tak, aby każdy miał okazję przetestować 
każdy z modeli.

Porsche Centrum Katowice 
Kochłowicka 103, 40-818 Katowice 

Tel: +48 32 39 911 00



Podczas zajęć rodzice/opiekunowie uczestników Young Driver Experience zostaną zaproszeni do udziału w specjalnie przygotowanych dla nich aktywnościach.  
Będą to między innymi Road Tour różnymi modelami Porsche oraz warsztat z przedstawicielem Polskiego Związku Motorowego nt. rozwoju młodzieży w sporcie 
samochodowym. Ze względu na dobro treningu oraz bezpieczeństwo, rodzice i opiekunowie prawni nie będą mogli towarzyszyć swoim pociechom w zajęciach.
Opiekę nad uczestnikami pełnili będą doświadczeni Instruktorzy, a także zespół Hostess oraz członkowie Teamu Porsche Experience.

WYMAGANIA GRUPY

DANE DO REJESTRACJI ZAWSZE NA CZAS

W celu zarejestrowania uczestnika na wydarzenie należy 
przesłać do Porsche Centrum poniższe dane:

 » Imię i nazwisko dziecka
 » Numer PESEL dziecka
 » Imię i nazwisko opiekuna
 » Numer PESEL opiekuna
 » Numer telefonu opiekuna
 » Adres e-mail opiekuna
 » Doświadczenie uczestnika:

Podczas rywalizacji na torze, jak i stawianiu pierwszych 
kroków w świecie motoryzacji czas gra kluczową rolę. 
Punktualne przybycie na tor jest niezbędne do rozpoczęcia 
bezpiecznej zabawy za kierownicą Porsche.  

Zapraszamy na tor już na 30 min  
przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.

• Karting (amatorski/na poziomie zawodnika)

• Małe doświadczenie w jeździe za kierownicą 
samochodu

• Duże doświadczenie w jeździe za kierownicą 
samochodu

• Doświadczenie na poziomie zawodniczym  
w prowadzeniu samochodu na torze

• Brak doświadczenia/inne

08:00 - 08:20
 08:20 - 08:30
08:30 - 12:00
12:00 - 12:10
12:10 - 12:50

13:20 - 14:00 
14:00 - 14:20
14:20 - 14:30
14:30 - 18:00
18:00 - 18:10

GRUPA I 

GRUPA 2 

* Agenda może ulec zmianie

Powitanie w Porsche Experience Center Silesia Ring, rejestracja gości oraz Safety Briefing
Podział na grupy
Jazda na torze w grupach
Ceremonia pożegnania
Lunch

Lunch
Powitanie w Porsche Experience Center Silesia Ring, rejestracja gości oraz Safety Briefing
Podział na grupy
Jazda na torze w grupach
Ceremonia pożegnania

AGENDA*

 » Minimalny wiek: 14 lat
 » Minimalny wzrost: 140 cm

 » 2 grupy w ciągu dnia
 » Liczba uczestników w grupie: 6
 » Liczba grup: 6
 » Start GRUPA 1: 08:00
 » Start GRUPA 2: 13:20


