
                 Komunikat Dyrektora ZSM w Opolu                    
 

Niniejszym informuję, że w dniu 5.10.2019r. (sobota) odbędzie się: 
 

XVI Szkolny Piknik Motocyklowy ZSMotka 
Zakończenie sezonu jednośladów 2019 

czyli: 

>>> MOTO-Mechaniczniak Jesiennie <<< 
 

W obiektach Naszej szkoły odbywać się będą przygotowane przez uczniów  
i nauczycieli, zaproszone osoby i firmy, pokazy i prezentacje z branży motocyklowej.  

Na boisku szkolnym wystawione będą jednoślady uczniów i gości biorące udział w 
różnych konkursach z nagrodami. Będzie można też zapoznać się z ofertą zaproszonych firm 
motocyklowych z zakresu: zakupu motocykli i skuterów, zaopatrzenia w części i materiały 
eksploatacyjne do jednośladów, ubiorów i gadżetów motocyklowych oraz wysłuchać uwag 
serwisowych i eksploatacyjnych nt. przygotowania jednośladów do zimowego postoju.   

Wsparcie zmotoryzowanych funkcjonariuszy opolskiej drogówki, umożliwi obejrzenie 
motocykli policyjnych oraz uzyskanie przez jeżdżącą na jednośladach młodzież różnych 
porad i wskazówek drogowych oraz zasad bezpiecznej jazdy.  

Zorganizowany zostanie również przejazd grupy motocyklistów do WORD-u gdzie 
odbędą się: pokaz stunt’u oraz konkursy sprawnościowe pod czujnym okiem 
egzaminatorów WORD-u. 

W gronie instytucji wspomagających szkołę w zakresie prewencji i profilaktyki 
bezpiecznego ruchu drogowego będą: WORD, KWP, KMP, OWR BRD. 
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne uzyskaliśmy od strażaków i ratowników medycznych 

oraz od firm:  HUSATOR,  GP-Tech,  DAKAR,  Inter Cars,  POLARIS,  PIAGGIO,  OCIK.  

Firma HUSATOR wystawia symulator jazdy na jednym kole. 

Wszystkich uczniów, zachęcam do udziału w  imprezie przy 
dobrej muzyce,  ciepłej strawie, słodkim poczęstunku, muzyce  

i niepowtarzalnym brzmieniu silników motocyklowych. 
 

>> Zaproś siostrę, zaproś brata niech zobaczą jak to „ lata* ” << 
 

Przyjemnej zabawy i miłego dnia  !!! 
 

*  - „lata” w żargonie fanów 2          oznacza: jeździ. 



             Jesienna ZSMotka 2019           
 

Rozkład jazdy … 

9.30 – 10.30  
Przyjazd motocyklistów. Uruchomienie stanowisk wystawienniczych, punktu 
informacyjnego, punktu cateringu, nagłośnienia, pomocy przedmedycznej,  

10.30 – 11.00  
Otwarcie ZSMotki. Wręczenie podziękowań partnerom ZSMotki. 

           Promocja bezpiecznej jazdy i bezpiecznych zachowań na drodze.  

 Pokazy sprzętu i motocykli. 

11.00 – 12.30 

Konkursy dla uczestników pikniku:  

- mega tuning czyli  „Rasowa  Bestia” , 

- ekstra zabytek czyli „Klasyk  jesieni”, 

- najgłośniejszy klakson czyli „Mega  sound”. 

Rozdanie nagród dla uczestników konkursów. 

12.30 – 12.45 

Przejazd przez miasto do WORD-u – parada motocyklistów. 

12.45 – 13.30 

 1. Konkurs - slalom równoległy czyli „Dual sprint”. 

 2. Pokaz akrobacji motocyklowych czyli stunt’u. 

13.30 – 13.45  

 Przejazd przez miasto do ZSM – Parada motocyklowa. 

13.45 – 14.30 

Konkurs dla uczestników pikniku: 

- najgłośniejszy wydech czyli „Odjechany wydech ”  

Rozdanie nagród dla uczestników konkursu. 

14.30 

Zakończenie ZSMotki. Podsumowanie zagadnień prewencyjnych  
i profilaktycznych dotyczących bezpiecznej jazdy jednośladami. 

 

… w przerwach: kawa, herbata, ciasto, ciepły posiłek i muzyka. 


