
WARSZTATY KOLEJOWE
DLA MIŁOŚNIKÓW KOLEI grudzień 2022

TERMINY

 
dla osób w wieku 11 - 13 lat: 9 grudnia 2022 r.

dla osób w wieku 14-17 lat: 10 grudnia 2022 r.

dla osób pełnoletnich: 11 grudnia 2022 r.

Mikołajkowe Warsztaty Kolejowe

CZAS TRWANIA
9 grudnia: zajęcia teoretyczno-praktyczne z wykorzystaniem
symulatora pojazdów kolejowych - 5 godzin

10 grudnia: zajęcia teoretyczno-praktyczne z wykorzystaniem
symulatora pojazdów kolejowych - 10 godzin

11 grudnia: zajęcia teoretyczno-praktyczne z wykorzystaniem
symulatora pojazdów kolejowych - 10 godzin

OPŁATY
warsztaty stacjonarne, zapisy wczesne do 30 listopada:

9 grudnia: 300 zł / os.+ opiekun
10 grudnia: 340 zł / os.
11 grudnia: 400 zł / os.

warsztaty stacjonarne, zapisy regularne po 30 listopada
9 grudnia: 350 zł / os. + opiekun
10 grudnia: 400 zł / os.
11 grudnia: 480 zł / os.

 
bilet obejmuje: uczestnictwo w warsztatach, sesja w symulatorze pojazdów kolejowych,

panel dyskusyjny, poczęstunek, zaświadczenie o wzięciu udziału w warsztatach
 

Na etapie zapisów wczesnych pobierane jest wpisowe w wysokości 100,- zł / os. w ramach opłaty za bilet.                             
Pozostała część będzie do opłacenia w późniejszym terminie. Zapisy regularne opłacane są w całości.
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 Zapisy odbywają się on-line www.kursykolejowe.pl/warsztaty

OPŁATY

ZGŁOSZENIA

jedna jazda rekreacyjna - 150 zł

dwie jazdy rekreacyjne - 200 zł

jedna jazda profesjonalna - 300 zł

dwie jazdy profesjonalne - 400 zł

trzy jazdy profesjonalne - 500 zł

cztery jazdy profesjonalne - 600 zł

 
Rozszerzenie warsztatów o dodatkowe, indywidualne godziny

w symulatorach pojazdów kolejowych z datą do wykorzystania 31.03.2023 r.
 

do 15km lub 15 minut, losowa trakcja, słoneczna pogoda, bardzo dobre warunki, niespodzianka

do 30km lub 30 minut, losowa trakcja, słoneczna pogoda, bardzo dobre warunki, niespodzianka

do 30 km lub 90 minut, trakcja do wyboru, do 3 zdarzeń na infrastrukturze lub awarii pojazdu,
słoneczna pogoda, niespodzianka

do 45 km lub 120 minut, trakcja do wyboru, do 3 zdarzeń na infrastrukturze i 2 awarie pojazdu, jazda                        
w różnych porach dnia, odgrywanie scen z dyżurnym ruchu, voucher 50% na rekreacyjny scenariusz                          
w symulatorze w Warszawie ważny do 31 czerwca 2023 roku, niespodzianka

dwie jazdy na trakcji spalinowej, trzecia na trakcji elektrycznej, do 60km lub 150 minut, do 6 zdarzeń
na infrastrukturze lub awarii pojazdów, jazda w różnych porach dnia, zróżnicowane warunki
atmosferyczne, odgrywanie scen z dyżurnym ruchu, korzystanie z rozkazów pisemnych w trakcie
jazdy, voucher -10% na scenariusz PRO+ do wykorzystania w Krakowie do 30 grudnia 2023 roku,
niespodzianka

dwie jazdy na trakcji spalinowej, dwie na trakcji elektrycznej, do 90km lub 180 minut, do 10 zdarzeń
na infrastrukturze lub awarii różnych układów na pojazdach, jazda w różnych porach dnia,
zróżnicowane warunki atmosferyczne, odgrywanie scen z dyżurnym ruchu, korzystanie z rozkazów
pisemnych w trakcie jazdy, korzystanie z wybranych elementów wykazu ostrzeżeń stałych, voucher
-15% na scenariusz PRO+ do wykorzystania w Krakowie do 30 grudnia 2023 roku, niespodzianka.

 Wszystkie ceny są wyrażone w brutto i zawierają właściwą stawkę podatku VAT.



MIEJSCE ZAJĘĆ

 

PROPONOWANA AGENDA

kiedy pociąg może jechać, czyli wybrane tematy z sygnalizacji,
co to jest lokomotywa i jakie mogą być wagony, czyli wybrane
zagadnienia z budowy pojazdów kolejowych,
podróż pociągiem w symulatorze pojazdów kolejowych

Zajęcia teoretyczne oraz sesje w symulatorach pojazdów
kolejowych odbędą się w siedzibie ośrodka szkolenia                                   
i egzaminowania maszynistów w Krakowie, 
przy ul. Mrozowej 31

 

9 grudnia 2022 roku - w godzinach 17:00-21:00

10 grudnia 2022 roku

jak mogę pomóc innym i jak samemu być bezpiecznym w pobliżu
pociągów, czyli podstawowe zasady bezpieczeństwa i PP
budowa pojazdów spalinowych na przykładzie lokomotywy 6Dg,
ogólne informacje dot. sygnalizacji i sygnałów na kolei,
zajęcia z wykorzystaniem symulatora pojazdów kolejowych,
trakcji spalinowej - poziom podstawowy

11 grudnia 2022 roku

zasady bezpieczeństwa i pierwsza pomoc w wybranych
sytuacjach na kolei,
wybrane zagadnienia z techniki prowadzenia ruchu kolejowego,
skąd maszynista wie... czyli rola wewnętrznych rozkładów jazdy
w ruchu pasażerskim i towarowym,
zajęcia z wykorzystaniem symulatora pojazdów kolejowych,
trakcji elektrycznej - poziom średnio-zaawansowany
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DLACZEGO JMS?
KursyKolejowe.pl

 

WIODĄCY OŚRODEK
Od 2015 roku w ramach funkcjonowania ośrodka szkolenia 

i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów
przeszkoliliśmy ponad 6000 osób. 

 
 

Opracowaliśmy ponad 30 scenariuszy szkoleń na symulatorach
pojazdów kolejowych w tym na zlecenie Urzędu Transportu

Kolejowego. Absolwenci naszego ośrodka znaleźli pracę
u przewoźników pasażerskich i towarowych działających na terenie

Polski i Unii Europejskiej.
 
 

INTERESUJĄCE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Od 2017 roku przeprowadziliśmy blisko 20 tysięcy godzin szkoleń 

z wykorzystaniem symulatorów pojazdów kolejowych. 
Naszym kursantom oferujemy zajęcia na symulatorach pojazdów 

kolejowych oraz w warsztacie naprawczo-utrzymaniowym.
 
 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Kursanci naszego ośrodka otrzymują materiały dydaktyczne,
dostęp do platformy e-learaningowej, w ramach której mogą

przygotowywać się do egzaminu, wypełniając testy treningowe. 

 
 

ATRAKCYJNE PAKIETY 
Kursanci otrzymują atrakcyjne rabaty na wszystkie standardowe

scenariusze ćwiczeniowe w naszych symulatorach pojazdów
kolejowych. Istnieje możliwość przygotowania nowych scenariuszy

pod indywidualne potrzeby.
 
 
 


