TANDES CIRCUIT MIXT (Versió 21.1)

1- Els dies disponibles
Localitza al calendari de la pàgina web la data durant la qual vols córrer, veure si està oberta a tandes, i
truca’ns per veure si hi ha disponibilitat de places. 615.500.355 / 973 296 617

2- L’horari del circuit
L’horari de pista sempre serà de 7 hores. I dependrà de l’època de l’any.
Sempre hi haurà un descans al migdia , d’una hora com a mínim.

3- El preu de les tandes

Dia laborable o festiu
Tot el dia
Moto amb pilot no
federat
Moto amb pilot
federat
Kart amb
assegurança
privada
Kart amb
assegurança del
circuit

70 €
50 €
50 €
60 €

Sense fer la reserva per la web (www.circuitalcarras.cat), suplement de 20 € a totes
les tarifes.
Pilot addicional : Federat : 10 €
No federat: 20 €
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4- Les condicions del servei
Vehicles autoritzats
- Motos, karts de cilindrada superior a 80 cc.

Equipament
- Per a tots els vehicles; casc, guants, mono de pell, botes i proteccions.
Assegurança
- Es obligatori disposar d’una assegurança per iniciar l’activitat que ja va inclosa en el preu de la tanda.
Cancel·lacions
- Si es produeix la cancel·lació total de la jornada per inclemències meteorològiques i en el mateix circuit,
sense que cap vehicle hagi entrat a la pista, es retornarà el 70 % del ingrés de la tanda. Aquesta es
decidirà sempre passada la meitat de la jornada.
- Si es produeix la cancel·lació parcial de la jornada per inclemències meteorològiques i en el mateix circuit,
havent rodat qualsevol vehicle a la pista , no es retornarà cap import.
- Si la cancel·lació es produeix abans de venir al circuit, en un període igual o superior a 40 dies (inclosos
festius) d’antelació, es retornarà el 100% del ingrés de la tanda.
- Si la cancel·lació es produeix abans de venir al circuit en un període de menys de 40 dies (inclosos
festius) d'avançament, no es retornarà d’ingrés de la tanda.
- Si la cancel·lació es produeix per una causa major (accident, malaltia greu, etc.) es retornarà el 100% de
la tanda, prèvia presentació a les oficines del circuit del justificant corresponent

Capacitat
- El circuit té una capacitat màxima de 30 vehicles en pista, i mai es podrà sobrepassar aquesta.
S’acceptaran un nombre màxim de 90 vehicles inscrits per dia, distribuïts en tres grups de 30 vehicles
cadascun.
- Mai poden circular karts barrejats amb motos.
- Sempre dependrà del tipus de vehicles que vinguin a pista (supermotard, minimotos, karts...),perquè es
facin tandes d’ 1 ,2, 3 o 4 grups, repartits amb tandes de 15 minuts.
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