TANDES LLIURES INDIVIDUALS (Versió 21.0)
1- Els dies disponibles
Solament disposem d’algunes dates per realitzar tandes, així que localitza al calendari de la web la data
que vols córrer i veure si està oberta a tandes.

2- L’horari del circuit
Es podrà rodar al circuit segons l’horari següent
Matí
Caps de Setmana*
10:00 -13:00

Tarda
14:00-17:00

*El Circuit es reserva el dret de canviar horaris de les tandes.

3- El preu de les tandes
Consulteu els preus al calendari de la nostra web.

4- Les condicions del servei
Vehicles autoritzats
- Motos de cilindrada superior a 80 cc.

Equipament
- Casc, guants, mono de pell, botes i proteccions.
Assegurança
- Es obligatori disposar de l’assegurança del Circuit, que sempre s’abonarà a l’oficina del Circuit , en efectiu.

Pagament
- En el moment de formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit de l’import de la tanda, juntament amb el
formulari de reserva que es troba al final d’aquest document.
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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 te una capacitat màxima de 45 motos, i mai es podrà sobrepassar aquesta.
- S’acceptaran un nombre màxim de 80 vehicles inscrits per dia, distribuïts en dos grups dos grups.

Pàg.- 2 de 2

