Ponúkame Vám
jedinečné ak�vity s
MAJSTROM SVETA
v mestských zjazdoch
FILIPOM POLCOM
a jeho �mom.

follow POLCSTER

Jana Vasová – managing director
EXTREME SPORT FABRIK s.r.o. je mediálna a
produkčná spoločnosť, ktorú sme založili v roku
2013. Svojou činnosťou podporujeme rozvoj
kolesových športov a získavanie zdrojov na
ﬁnancovanie projektov pre verejnosť.
www.bezpečná-jazda.sk

Kto sme

Od roku 2014 organizujeme svetový pohár v
mestských zjazdoch Citydownhill World Tour,
ktorý sa teší veľkej poluparite po celom svete.
www.citydownhill.com
Filip Polc – Citydownhill World Champion
2014 a 2015.
Juniorský Majster Európy v zjazde na horských
bicykloch.
Jeho kariéra sa začala keď ako 4 ročný začal
pretekať na bicykli.
Filipov smer bol jasný a tréningy poc�vé, čo ho
vynieslo medzi svetovú špičku vo viacerých
disciplínach MTB.
V roku 2003 založil občianske združenie
Polcster Racing, na podporu športu a mladých
talentov hlavne na Slovensku.

V roku 2015 sme v spolupráci s Filipom Polcom
doplnili naše por�ólio o Pumptrackové eventy
na kľúč pre verejnosť a ﬁrmy.
V roku 2016 sme pomohli zrealizovať výstavbu
1. Areálu kolesových športov na Slovensku pre
verejnosť.

“Volám sa Filip Polc a na bicykloch jazdím od
raného detstva. Začínal som s trialom keď som
mal 4 roky a neskôr som pretekal BMX.
Tu som sa naučil ovládať svoj bike vo väčšej
rýchlosti, prekonávať prekážky a prechádzať
zákruty. Povedal by som , že tu som nabral
všetky potrebné návyky, ktoré som neskôr
zúžitkoval aj pri ďalších disciplínach a čerpám
z nich dodnes.”
PUMPTRACK je akási zmenšenina BMX dráhy,
kde už aj �e najmenšie de� na odrážadlach a
mini bicykloch vedia prísť nato, ako využívať
zotrvačnú energiu a ako bez šliapania do
pedálov zrýchľovať pri prejazde vĺn a klopených
zákrut.

Čo je to PUMPTRACK

Popri tomto zábavnom jazdení, ktoré buduje
prak�cké technické návyky, rozvíjame aj celkovú
telesnú kondíciu.
Výhodou pumptracku je, že hladký povrch trate
umožňuje jazdu aj na kolobežke, skejtborde či
korčuliach.
Preto môžem povedať, že jazda na Pumptracku,
je tým NAJLEPŠÍM ZÁKLADOM pre pohyb de� i
dospelých, kde sa zábavnou formou naučia
dôležité zručnos� na celý život.
Pevne verím , že sa nám v spolupráci s
kompetentnými a partnermi podarí takúto
Pumptrackovú dráhu umiestniť do každého
mesta, aby sme tak zabezpečili bezpečný
priestor na trénovanie, umožnili rozvoj
kolesových športov po celom Slovensku a tým
prispeli aj k celkovému zdravšiemu životnému
štýlu obyvateľov.

www.bezpecna-jazda.sk

Ponúkame Vám NOVINKU – jedinečnú športovú
ak�vitu pre všetky kolesá .
Pomôžeme Vám urobiť z Vášho teambuildingu, Family
day alebo eventu nezabudnuteľný športový zážitok !
Zabezpečenie PUMPTRACK ARÉNY na kľúč.
( montáž, demontáž, požičovňu bicyklov , kolobežiek
a prilieb, 3 inštruktorov, poistenie.)*

Perfektná
modulárna dráha
www.bezpecna-jazda.sk

Možnosť dojednania účas� Filipa Polca – koučovanie
jazdy, exhibičná jazda, autogramiáda a fotenie s
fanúšikmi pri akčnej fotostene.*

*neváhajte nás kontaktovať ohľadom cenovej ponuky

Videošou
s diskusiou

Ozvláštnite Váš FIREMNÝ SEMINÁR ,
WORKSHOP alebo akciu účasťou úspešnej
športovej osobnos� MAJSTRA SVETA!
Odľahčite atmosféru a spoločne sa nalaďte
sledovaním AKČNÝCH VIDEÍ z dielne
CITYDOWNHILL WORLD TOUR a otvorenej
diskusie s FILIPOM POLCOM . Rád zaujímavo
porozpráva o svojej proﬁ kariére, čo zažil počas
cestovania po celom svete a odpovie na
zvedavé otázky publika.
Po skončení autogramiáda s možnosťou fotenia
s Filipom pri akčnej fotostene.
Trvanie 45 – 60 MIN.*
Ak to priestory umožňujú môžeme pripraviť aj
demo jazdu po schodoch alebo priniesť skok.
Cena DOHODOU podľa náročnos�.*

*neváhajte nás kontaktovať ohľadom cenovej ponuky

Bike Campy
pre jednotlivcov
a skupiny všetkých
výkonnostných kategórií

Cyklojazda – zlepšenie ovládania bicykla pod
vedením Filipa Polca.
Ponúkame Vám zabezpečenie cyklo WORK
SHOPU na kľúč - jazdenie, kde Filip ukáže
techniku jazdy, poradí a naučí ako sa postupne
stať pilotom svojho bicykla.
Je určený pre všetky skupiny od začiatočníkov až
po proﬁ jazdcov.
Miesto realizácie : podľa dohody Slovensko,
Európa , Svet.
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom individuálnej ponuky na základe Vašich požiadaviek.*

*neváhajte nás kontaktovať ohľadom cenovej ponuky

Video:
www.youtube.com/watch?v=tkmRKssVDUk&t=1s

PUMPTRACK
TOUR DE SLOVAKIA

Kalendár akcií
www.bezpecna-jazda.sk

Podporte aj vy rozvoj
kolesových športov a
pumpujte s nami!

Spájame sa s projektom
Petra Sagana!*

* o možnos�ach podpory a partnerstva Vás radi
informujeme mailom.

Celoslovenský seriál
tréningov a pretekov
pre verejnosť
s Filipom Polcom.

1.kolo
8. Apríl - Areál kolesových športov BSK
Zochova Chata , MODRA
2.kolo
7. Máj - NITRA
( súčasť Detskej tour Petra Sagana)
3.kolo
14. maja - Námes�e EUROVEA, BRATISLAVA
4.kolo
4. juna – BANSKÁ BYSTRICA ( súčasť
Detskej Tour Petra Sagana)
5.kolo
1. jula - Magio pláž , BRATISLAVA
Finále
30. september - le�sko Vajnory , BRATISLAVA
( súčasť ﬁnálového kola Detskej tour Petra Sagana)

AREÁL PRE KOLESOVÉ
ŠPORTY FILIPA POLCA
www.bezpecna-jazda.sk

www.bezpecna-jazda.sk

výmera areálu: 1.305m2
dĺžka dráhy:
125m
inves�cia: 69.999 Eur
www.bezpecna-jazda.sk

Plánovanie

Volíme individuálny prístup riešenia
Vášho PARKU, na základe Vašich požiadaviek,
obhliadky lokácie a konzultácie
s Filipom Polcom.
Vy vyberiete lokalitu, my Vám pripravíme návh
a predbežnú cenovú ponuku

V spolupráci s renomovanými architektmi
pripravíme a dodáme dokomentáciu k stavbe:

Projektovanie

- architektúra
- geode�cké zameranie územia
- vizualizácie
- inžiniering
- realizačný projekt a výkaz výmer

www.bezpecna-jazda.sk

Realizácia

V spolupráci s renomovanými stavebnými
spoločnosťami, na základe podrobnej cenovej
ponuky zrealizujeme a dodáme kompletnú
stavbu aj odborný stavebný dozor.

www.bezpecna-jazda.sk

SPA APHRODITE
RAJECKÉ TEPLICE

TM

Referencie
naši partneri

WWW.VISITBRATISLAVA.COM

follow POLCSTER

Kontakt

Tešíme sa na spoluprácu!

Jana Vasová
info@polcstershop.sk
+421 948 288 887
www.bezpecna-jazda.sk

