
Formularz rezerwacji toru gokartowego
Gokartbahn Buchungsformular
Gokart track reservation form

NAZWISKO I IMIĘ

NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL

 DATA REZERWACJI

 DANE DO FAKTURY

LE MANS
ILOŚĆ GRUP - 1
Grupa – 30 minut
Czas jazdy: 30min.
Czas trwania zabawy: ok. 
0,5 h
JAZDA NA CZAS

MINI GRAND PRIX
ILOŚĆ GRUP - 1
Czas jazdy: 24 min.
Czas trwania zabawy: ok. 0,5 h

ETAP I TRENING
Grupa – 4 min.
ETAP II KWALIFIKACJE 
Grupa – 8 min.
ETAP III GRAND FINAL
Grupa – 12 min. jazdy
Zwycięzcą jest osoba, która 
przejedzie największą ilość 
okrążeń.

MINI GRAND PRIX
ILOŚĆ GRUP  - 1 
Czas jazdy: 48 min.
Czas trwania zabawy: ok. 1 h

ETAP I TRENING
Grupa – 8 min.
ETAP II KWALIFIKACJE 
Grupa – 16 min.
ETAP III GRAND FINAL
Grupa – 24 min. jazdy Zwycięzcą 
jest osoba, która przejedzie 
największą ilość okrążeń.

GRAND PRIX
ILOŚĆ GRUP - 2
Czas jazdy grupy: 22 min.
Czas jazd ogółem: 44 min.
Czas trwania zabawy: ok. 1 h

Uczestnicy zostają podzieleni 
na 2 grupy
ETAP I TRENING
+KWALIFIKACJE
I grupa – 10 min.
II grupa – 10 min.
ETAP II COMFORT FINAL Finały
Pocieszenia
Grupa – 12 min. jazdy
ETAP III GRAND FINAL - Wielki
Finał
Grupa – 12 min. jazdy
Zwycięzcą jest osoba, która
przejedzie największą ilość
okrążeń.

REZERWACJA TORU NA WYŁĄCZNOŚĆ 
1. Uczestnicy zabawy zobowiązani są do stawienia się w recepcji na pół godziny przed planowanym rozpoczęciem rezerwacji toru na wyłączność. Silverhotel Sp. z o.o. zastrzega, iż dopuszczalne jest 
przesuniecie rozpoczęcia wyścigu bez podania przyczyny. 
2. Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania regulaminu toru i dokładnego respektowania poleceń obsługi toru. 
3. W przypadku uszkodzenia toru przez uczestników wyścig może zostać skrócony o czas naprawy ze względu na bezpieczeństwo uczestników. Organizator może zostać obciążony kosztami naprawy toru i 
gokartów. 
4. Z toru w podanym czasie korzystać mogą tylko i wyłącznie osoby, których nazwiska zostały zaakceptowane przez obsługę toru i wprowadzone na wyścig. 
5. Nie ma możliwości korzystania z toru większej ilości osób. W PIT STOP'ie mogą przebywać tylko osoby uczestniczące w wyścigu. Osoby towarzyszące mogą oglądać wyścig z tarasu widokowego. 
6. Zamawiający jest zobowiązany zaznajomić swoich gości z harmonogramem całego spotkania oraz kontrolować jego przestrzeganie przez uczestników.

PUCHARY 225 PLN MEDALE 90 PLN DYPLOMY 45 PLN

PŁATNOŚĆ:   
1. Rezerwacja jest gwarantowana, po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 300 PLN 
2. W przypadku rezygnacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. 
Powyższe warunki rezerwacji zastępują umowę

Podpis osoby przyjmującej rezerwację

Powyższe warunki akcjeptuję

GODZINA I CZAS TRWANIA REZERWACJI
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