
 

 

 
21 stycznia 2015 

 
Informacja prasowa 
 

Motocyklisto - przygotuj się do sezonu, bądź bezpieczny i MotoPomocny.  Zapisz 
się na bezpłatne szkolenie.  
 

Jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym oraz jaki wpływ 
na bezpieczeństwo ma ergonomia i odpowiednia pozycja na motocyklu, to tylko niektóre 
tematy bezpłatnych szkoleń jakie grupa MotoPomocni.pl już po raz kolejny organizuje na 
terenie całej Polski. Celem szkoleń jest zwiększenie umiejętności i bezpieczeństwa 
użytkowników jednośladów przygotowując ich do kolejnego sezonu motocyklowego. 
 
Szkolenie trwa 7 godzin i jest podzielone na bloki tematyczne, prowadzone przez wykwalifikowanych 
instruktorów oraz trenerów. Podczas zajęć kursanci będą ćwiczyć wykorzystując profesjonalny sprzęt 
dydaktyczny. Każdy uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie: 

  
1. Pierwsza pomoc w wypadkach drogowych 

To najważniejsza część szkolenia, podczas której dowiesz się i nauczysz między innymi jak: 
 Zabezpieczyć miejsce zdarzenia 
 Zadbać o bezpieczeństwo 
 Ocenić stan poszkodowanych 
 Opatrywać urazy 
 Kiedy i jak wyciągnąć poszkodowanego z rozbitego auta 
 Prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową 
 Postępować z poszkodowanym motocyklistą 
 Obsługiwać AED 
  

2. Ergonomia i pozycja na motocyklu 
Pod okiem doświadczonego trenera dowiesz się: 
 Jaki wpływ na komfort jazdy oraz bezpieczeństwo ma odpowiednia pozycja na motocyklu 
 Jaką pozycję przyjąć w zależności od sytuacji w ruchu drogowym 
 Jak unikać zagrożeń na drodze 
  

3. Bezpieczeństwo bierne 
Doradca i specjalista w tym zakresie omówi w jaki sposób odzież i kaski motocyklowe zwiększają nasze 
bezpieczeństwo przy upadku oraz jak jemu zapobiegają. 

  
4. Motocyklista w ruchu drogowym 

Tą część poprowadzą Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. W przyjazny sposób omówią 
najważniejsze kwestie związane z poruszaniem się motocyklistów po drodze, będą też gotowi 
odpowiedzieć na Wasze pytania. 

 
Kiedy i gdzie: 
Lokalizacje oraz harmonogram wraz z formularzem rejestracyjnym znajduje się na stronie 
http://www.motopomocni.pl/?page_id=52 
  
  
Dołącz do MotoPomocnych na Facebooku http://www.facebook.com/Motopomocni 
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