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I. MINI IRON MAN
5 minut kwalifikacji
10 minut wyścigu
Wyścig, jakim jest Mini Iron stanowi łącznie 15 minut jazdy gokartem.
Obejmuje kolejno 5 minut kwalifikacji oraz 10 minut wyścigu. Podczas
kwalifikacji każdy kierowca walczy o pozycję, z której będzie startował
w wyścigu głównym. Dziesięciominutowy wyścig rozpoczyna się
z wyznaczonych pól startowych. Istotna jest pozycja, na której kierowca
dojedzie do mety.
Każdy wyścig poprzedzony jest szkoleniem z zakresu techniki jazdy oraz
zasad bezpieczeństwa na torze.
Podana cena obejmuje koszt wyścigu, do którego doliczyć należy
kominiarki (12 zł).
Istnieje również możliwość modyfikacji powyższego wyścigu w postaci:
startu dobieganego, startu lotnego, doważenia gokartów, zmiany
konfiguracji toru, nagród dla zwycięzców - puchary, dyplomy. Każda
zmiana podstawowej formuły wyścigu wiążę się z indywidualnie
naliczaną opłatą.

min. 6 os.

129 zł/os

5 + 10 min

od 20 min

OFERTA WYŚCIGÓW

WIECZORY KAWALERSKIE | WIECZORY PANIEŃSKIE | URODZINY

II. IRON MAN
5 minut kwalifikacji
20 minut wyścigu
Dzięki tej formule każdy uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału
w wyścigu obejmującym 5 minut kwalifikacji oraz 20 minut wyścigu.
Podczas kwalifikacji każdy kierowca walczy o pozycję, z której będzie
startował w wyścigu głównym. Dwudziestominutowy wyścig rozpoczyna
się z wyznaczonych pól startowych. Istotna jest pozycja, na której
kierowca dojedzie do mety.
Każdy wyścig poprzedzony jest szkoleniem z zakresu techniki jazdy oraz
zasad bezpieczeństwa na torze.
Podana cena obejmuje koszt wyścigu, do którego doliczyć należy koszt
kominiarki (12 zł).
Istnieje również możliwość modyfikacji powyższego wyścigu w postaci:
startu dobieganego, startu lotnego, doważenia gokartów, zmiany
konfiguracji toru, nagród dla zwycięzców - puchary, dyplomy. Każda
zmiana podstawowej formuły wyścigu wiążę się z indywidualnie
naliczaną opłatą.

min. 6 os.

179 zł/os

5 + 20 min

od 30 min
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1. Przed wstępem na tor Uczestnicy oraz ich opiekunowie powinni
zapoznać się z regulaminem toru. Akceptacji regulaminu dokonuje się
poprzez zarejestrowanie się w systemie "Karting Manager" w recepcji
toru.
2. Uczestnik biorący udział w przejazdach i wyścigach nie może
znajdować się pod wpływem alkoholu oraz innych środków mogących
wpłynąć na reakcje kierującego pojazdem.
3. Należy również zwrócić uwagę na to, czy nie istnieją inne okoliczności
ani żadne przeciwwskazanie do wzięcia udziału w wyścigach m.in.
ciąża, problemy z kręgosłupem, problemy z ciśnieniem i sercem oraz
inne problemy, które mogłyby negatywnie wpłynąć na zdrowie i
bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i innych uczestników wyścigów.
4. Organizator może odmówić sprzedaży biletu osobie wobec której
zachodzi podejrzenie niespełnienia powyższych warunków oraz
niedostosowania się do regulaminu toru, bez przeprowadzania
jakichkolwiek testów i badań.

