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1,5H
Grand prix
Kisaohjelma soveltuu hyvin isommille, max.24 hlön ryhmille. Alkuun ajetaan yhdistetyt lämmittelyt ja aika-ajot kahdessa 
erässä, joihin kuljettajat jaetaan tasamäärin osallistujamäärän mukaisesti. Tämän jälkeen kuljettajat sijoitetaan A sekä B 
finaaleihin aika-ajojen tulosten perusteella. Kilpailuihin lähdetään valoista F1 tyyliin ja sijoitukset ratkaistaan maaliintu-
lojärjestyksen mukaan. B finaali ajetaan ensin ja tämän voittaja voidaan nostaa vielä bonuksena mukaan haastamaan A 
finaaliin kuljettajat.

Kisaformaatti:

Ryhmä 1 – Lämmittelyt/aika-ajot
Ryhmä 2 – Lämmittelyt/aika-ajot

TAUKO
B-Finaali
A-Finaali
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VALINNAISET 
LISÄPALVELUT

Yhdistä lounas, illallinen ja/tai saunapurtavat osaksi ohjelmaa. Lounas ja illallinen tarjoillaan buffet-tyylisesti omaan ruo-
kailutilaan, josta avautuu talon parhaat näkymät radalle. Pyydä ruokalistaamme erikseen ja valitse ryhmällesi sopiva 
kokonaisuus.

Saunatiloissa jälkihöyryt pääsevät toden teolla vauhtiin. Meiltä löytyy kaksi saunatilaa, josta toisesta avautuu ”panorama” 
näkymä radalle. Tilat ovat myös yhdistettävissä isommille ryhmille. Saunojen kylmäkaapeista löytyy mm virvokkeita, olut-
ta, siideriä sekä lonkeroa. Juomista veloitetaan vain kulutuksen mukaan. Pyyhkeet ja pesuaineet sisältyvät saunatilojen 
vuokraan.

Palkintojenjako ajojen päätteeksi luo isojen kisojen tunnelman. Voittajat kruunataan ja palkinnot jaetaan podiumin 
äärellä. Lisää palkintojenjakoon mitali-/pokaalisarjat sekä kuoharit valintasi mukaan (katso hinnasto alta). 

Palkintojenjako

Saunatilat ajojen jälkeen

Ruokailu
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Jos vahvistetun varauksen haluaa siirtää toiselle päivälle, peritään siitä 100€ siirtomaksu. Siirto tulee laittaa käytäntöön 
viimeistään 3 päivää ennen tapahtumaa. Mikäli siirrosta ilmoitetaan vasta 3 päivän sisällä tilaisuuden  ajankohdasta, 
käsitellään tapahtuma peruutuksena ja ohjelmasta veloitetaan näin ollen 100% minimiveloitus.

Alustava varaus on voimassa 7 päivää varauksen tekopäivästä, jonka aikana se tulee vahvistaa. Vahvistettu varaus on sitova, 
jonka peruutuksesta veloitetaan 50% varatun ohjelman minimiveloituksesta. Peruutuksista 3 päivän sisään varauksen 
ajankohdasta veloitetaan 100% ohjelman minimiveloituksesta. 

HINNOITTELU

Paikalle tulee ilmoittautua viimeistään 30min ennen ratavarauksen alkua. Ajamaan meneminen on nykyään entistä hel-
pompaa ja sujuvampaa, sillä ajohaalaria ei ajamiseen enää vaadita. Moderneista sähköautoistamme ei rasvoja tai öljyjä 
pääse valumaan ja sotkemaan kuljettajaa. Meiltä saa jokainen pakolliset varusteet, kuten kypärän ja kypärähupun ajon 
ajaksi käyttöön. Suosittelemme ajamiseen pitkähihaista ja rentoa vapaa ajan vaatetusta. Kuljettajakokouksessa hen-
kilökunta pitää ryhmälle perehdytyksen, jossa käydään läpi tuleva kisaohjelma ja siihen liittyvät säännöt. Lopuksi ohjei-
stetaan auton hallintalaitteet ja annetaan tietysti myös parhaat vinkit ajamiseen.

Kaikki hinnat sisältävät arvolisäveron. Verokannat ajamisessa 10% ja muut 14% ja 24%. 

1,5H Grand Prix

Saunatilat

Kokoustilat

Välinevuokra

Palkinnot

1300€ (sis. 16 hlö)

150€ /h (Lisätunti 75 € /alkava h)

40€ /h

3€ /pari

15€ (kolmelle parhaalle)
30€ (kolmelle parhaalle)

50€ /hlö (max 24 hlö)

120€ /h (Lisätunti 60 € /alkava h)

60€ /h

2€ /pari

35€ /pullo
15€ /pullo

Alkaen

Panorama Sauna (n. 15 hlö)

Neuvottelutila (max. 15 hlö)

Ajokengät

Mitalisarja
Pokaalisarja

Lisäkuljettajat

Pienempi Sauna (n. 10 hlö)

Yläaula (max. 45 hlö)

Ajohanskat

Kuohuviini
Kuohari (alkoholiton)

Saapuminen Vm Karting Centeriin

Huom! 

Peruutusehdot

Siirtoehdot


