KARTING SYNTTÄRIT
Pidä hauskat ja vauhdikkaat syntymäpäiväjuhlat kartingin parissa. Rata-aikaan
sisältyy jokaiselle kuljettajalle yhteensä n.20min ohjattua karting ajoa.
Ammattitaitoiset ohjaajamme pitävät ryhmälle täyden perehdytyksen, jossa
käymme läpi ajo-ohjelmaan liittyvät säännöt sekä autoon liittyvät
hallintalaitteet. Annamme kuljettajille kattavan perusopetuksen sekä tietenkin
parhaat ajovinkit. Tämä on hyvä tilaisuus myös ensikertalaisille tutustua
kartingin saloihin, sillä kiinnitämme erityisen paljon huomiota kuljettajien
ajohallintaan ja ohjaajamme avustavat myös kuljettajia aktiivisesti ajojen
aikana. Lasten ja nuorten -synttäreitä järjestetään su-to päivinä.
Ruokailu
Ajojen päätyttyä on ruokailutilaan varattu oma alue tunniksi ruokailua varten.
Tarjolla on pizzaa (n.2 palaa/hlö) ja mehua.
Valitse yksi kolmesta pizzavaihtoehdosta:
- Kinkku, ananas
- Pepperoni, tomaatti
- Jauheliha, tomaatti

Saapuminen VM Karting Centeriin
Paikalle tulee ilmoittautua viimeistään 30min ennen ratavarauksen alkua.
Ensikertalaiset luovat ajoprofiilin ajanottoa varten ja kisaajat ohjataan
varusteiden vaihtoon. Tarjoamme kuljettajille ajohaalarin, kypärän sekä
kypärähupun.
VALINNAISET LISÄPALVELUT
Palkintojenjako
Palkintojenjaot voi halutessaan liittää osaksi ohjelmaa. Podiumin äärellä ohjaaja
antaa yhteenvedon ajoista ja kuljettajat pääsevät vielä kertaamaan
ajovaiheita. Valitse yksi tai useampi palkintovaihtoehto hinnastosta mielesi
mukaan (katso hinnasto alta). Tämä on oiva mahdollisuus myös saada
kuljettajista ryhmävalokuvia ja tehdä synttärijuhlista entistä ikimuistoisemmat.
Lisävaihtoehtoja tarjoiluun
Halutessaan voi tarjoiluun lisätä mm. karkkia, sipsiä ja jäätelöä juhlien
kruunaamiseksi.
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HINNOITTELU
LASTEN SYNTTÄRIT
Ajot ajetaan lasten autoilla (pituus 125cm-160cm).
Alkaen

240€ (sis. 6 hlö)
480€ (sis. 12 hlö)

Lisäkuljettajat

40€ /hlö (max. 9 hlö)
40€ /hlö (max. 18 hlö)

Rata-aika
30min, sunnuntai-torstai
60min, sunnuntai-torstai

NUORTEN SYNTTÄRIT
Ajot ajetaan isoilla autoilla, junior -tehoasetuksilla (minimipituus 145cm).
Alkaen

Lisäkuljettajat

300€ (sis. 6 hlö)

50€ /hlö (max. 12 hlö)

Rata-aika
30min, sunnuntai-torstai

Palkinnot

Pokaalisarja
Mitalisarja
Osallistujamitalit

30€ (kolmelle parhaalle)
15€ (kolmelle parhaalle)
5€ /kpl

Lisätarjoilut

Jäätelökulho
Candy box
Sipsikulho
Limu 0,5l
Pillimehu

15€
9€
6€
3€
1,50€

Huom! *Kaikki hinnat sisältävät arvolisäveron. Verokannat ajamisessa 10% ja muut 14% sekä 24%.

Peruutusehdot:
Alustava varaus tulee vahvistaa viimeistään 7 päivän sisään varauksen tekopäivästä.

Vahvistettu varaus on sitova ja peruutuksista veloitetaan 50% varatun ohjelman minimiveloituksesta.
Jos vahvistetun varauksen haluaa siirtää toiselle päivälle 7 päivän sisään tapahtumasta, on siirtomaksu 100€.
Varausta voi siirtää enintään kaksi viikkoa eteenpäin.
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