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Gokart program leírása :
Nagyobb létszámú társaságok esetében keress minket egyéni ajánlat miatt!

Fontos információk és tudnivalók a 3. oldalon!
Fél óra zártkörű bérlés:
•

Ajánlott résztvevők száma: 6-8 főig

•

3 db 7 perces futam VAGY Gokart házibajnokság: 5 perc bemelegítő, 7 perc időmérő futam, 12 kör rajtrácsos verseny

Áraink:
6 gokarttal 38.000 Ft+Áfa
7 gokarttal 42.750 Ft+Áfa
8 gokarttal 47.500 Ft+Áfa

1 óra zártkörű bérlés:
•

Ajánlott résztvevők száma: 9-16 főig

•

8 főtől a résztvevőket 2 csapatra osztjuk. Pl. 12 fő esetén 6 gokart bérlése szükséges.

•

6 db 7 perces futam VAGY Gokart házibajnokság 2 csapatban: 1X5 perc bemelegítő futam/fő, 1X7 perc időmérő futam/fő, 1X10 kör
rajtrácsos verseny/fő (minden versenyző 3 futamban vesz részt).

Árak:
6 gokarttal 76.000 Ft+Áfa
7 gokarttal 85.500 Ft+Áfa
8 gokarttal 95.000 Ft+Áfa
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1, 5 óra zártkörű bérlés:
•

Ajánlott résztvevők száma: 9-16 főig

•

8 főtől a résztvevőket 2 csapatra osztjuk. Pl. 12 fő esetén 6 gokart bérlése szükséges.

•

8 db 8 perces futam VAGY Gokart házibajnokság: 3X7 perc időmérő futam/fő, 1X15 kör rajtrácsos verseny/fő (minden versenyző 4
futamban vesz részt).

Árak:
6 gokarttal 114.000 Ft+Áfa
7 gokarttal 128.250 Ft+Áfa
8 gokarttal 142.500 Ft+Áfa

2 óra zártkörű bérlés:
•

Ajánlott résztvevők száma: 17-24főig

•

16 főtől a résztvevőket 3 csapatra osztjuk. Pl. 18 fő esetén 6 gokart bérlése szükséges.

•

12 db 7 perces futam VAGY Gokart házibajnokság 3 csapatban: 3X7 perc időmérő futam/ fő + 1X8 kör rajtrácsos verseny/fő (tehát
3 csapat esetén mindenki 4 futamban vesz részt).

Árak:
6 gokarttal 152.000 Ft+Áfa
7 gokarttal 171.000 Ft+Áfa
8 gokarttal 190.000 Ft+Áfa

További fontos információk a következő oldalon!
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Mielőtt foglalnál, kérlek olvasd el az alábbi tudnivalókat:
A zártkörű bérlések időpontja fix, az adott napon ettől eltérni nem tudunk. A kijelölt időpont előtt fél órával meg kell érkezni a
regisztráció miatt.
Minden résztvevőnek felelősségvállalási nyilatkozatot kell aláírni. 18 éves kor alatt szülői, vagy gondviselői aláírás szükséges.
A bérlés időtartamába bele van számítva a (gyors) ki- és beszállások ideje is. Amennyiben a recepciós hölgy, vagy a rendezvény
koordinátor úgy ítéli meg, hogy a program ideje túl megy a lefoglalt időponton, úgy változtathat a futamok hosszán.
A technikai sport sajátosságai miatt a pálya üzemeltetője felfüggesztheti a pálya használatát, amennyiben a gokartokat, vagy a pályát
balesetveszélyesnek ítéli meg. Ebben az esetben a bérlés időpontja eltolódhat.
A pálya rendeltetésszerű használatáért, a szabályok betartásáért a pálya bírók a felelősek. Amennyiben ők úgy ítélik meg, hogy egy
vendég saját magára, vagy a csapattársaira veszélyes, kiállíthatják a futamból.
Minden szándékos károkozás anyagi kártérítéssel jár.
Gyerekek és a gokartozás:
Csak abban az esetben tudjuk garantálni a leírt gokart programot, ha minden résztvevő 145 cm felett van.
A gyerekek 145 cm-től tudják biztonságosan vezetni a nagy gokartokat, 125-145 cm között gyerek gokarttal vezetnek. Csarnokunkban
ebből a kis gokartból 1 db van, tehát több kisebb gyermek nem tud egyszerre a pályán tartózkodni.
A gokartozás CSAK a pályabíró engedélyével történhet, ő jogosult eldönteni, hogy a gyermek alkalmas-e a vezetésre.
Gyermeket a szülőnek nem lehet ölben vinni, tendem gokartunk nincs.
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