SISÄLTÖ
Lahjakortti sisältää 3 kpl Kartingauton
ajokertoja eri päivinä suoritettuna.
1. ajo suoritetaan sisäkartingradalla KIC
Turku yrityksen toimipaikassa.
2. ja 3. ajo ajetaan SWK:n radalla
Paimiossa.
www sivuilla voi tutustua paremmin
toimintaan, ja tietysti Facebookissa.
LAHJAKORTIN AKTIVOINTI

Ennen ensimmäistä ajokertaa lahjakortti
täytyy aktivoida lähettämällä ajajan
tiedot swk:n hallituksen sähköpostiin.
Liitä mukaan kortissa oleva koodi.

Käteismyynti:
Myyjä kirjaa koodin vihkoon.
Tilisiirto:
Koodi laitetaan teksiviitekenttään.
Kortin voimassaolo perustuu
koodinumerosarjaan.

Koodi: S2020

YHTEYSTIEDOT
Sisäkartingrata
Pollenkuja 2
20380 Turku
0447765080
www.kic.fi

Myyntihinta 100 eur

Lahjakortti

Ulkokartingrata
South West Karting FIN ry
Ajurinkatu 5
21530 Paimio
avoinna 1.431.10 klo 1020
sähköposti:
hallitus@swkfinry.com
rata@swkfinry.com
swkfin.rata@gmail.com
040 2430899 Jarmo Aalto
WhatsApp 0402430899
050 4311870 Jani Laitonen
TILINUMERO:
FI12 1590 3000 1626 34
www.swkfinry.com
Facebook
South West Karting FIN ry
Nohterinkuja 1
24260 Salo
ytunnus 15462320

South
West
Karting
FIN
Tutustumispaketti
karting-ajoon

SISÄLTÖ ERITELTYNÄ

SISÄKARTING
Sisäkarting ajetaan Kart In Club Turku
sisähallissa.
Ajo on ajettavissa liikkeen aukioloaikojen
mukaan, mutta kannattaa varmistaa asia
ennen paikalle menoa.Paikalla oleva
henkilökunta opastaa ajossa ym.

ULKOKARTING
SWKFINry:n rata sijaitsee Paimiossa.
Rata on avoinna kesäkaudella klo 1020.
Ennen ajoa on sovittava asia SWK:n
henkilökunnan kanssa, koska paikalla ei
ole vakituisesti ketään.
Ensimmäisellä ajokerralla tutustutaan
rataan ja kartingsääntöihin, ja ajetaan
kaksi n.1015 min mittaista ajoa. Rata on
suljettu muilta kuin lahjakorttikäyttäjiltä
ko. aikana.
Ajoa opastaa SWK:n henkilökunta.
Ennen ajamaan lähtöä opetellaan auton
hallintalaitteet, ja kerrataan ajosäännöt.
Tapahtuman kokonaiskestoaika on noin
1 tunti.

Toisella ajokerralla tutustutaan seuran
toimintaan yleisesti, ja ajosuoritus
tapahtuu kerhoillan yhteydessä, missä
muut kerholaiset ajavat karting
harjoitusajoa. Lahjakortilla saa kerhon
omistaman auton käyttöönsä koko
kerhoillan ajaksi, mutta ajo radalla
tehdään yhdessä muiden kuljettajien
kanssa yhteislähtönä luokittain.
Teemana voi olla esim.kartingissa
käytetty lentävä lähtö kilpailuissa
ajettaessa.
Illan aikana ryhmän kuljettajat ehtivät
tehdä noin 3 eri lähtöä kestoltaan 10
15 min. Väliajalla voi seurata muiden
autojen ajoa, kerätä voimia, ja nauttia
seuran tarjoamasta grillimakkarasta ja
juomasta.Kokonaiskestoaika n. 3
tuntia. Sovittaessa tämä ajo voidaan
vaihtaa toisenlaiseen ajoon.
MUUTA HUOMIOITAVAA
SÄÄ: ajamme vain poutasäällä
PUKEUTUMINEN: pitkät housut ja
pusero, lenkkitossut
HUOLTAJA: kaikilla alaikäisillä
huoltaja mukana
AUTOT: autot ovat teknisiä laitteita, ja
joskus harvoin ajo voi keskeytyä
tekniseen vikaan. Jos autoa ei saada
korjattua, ja ajo jää kesken ,
korvataan se uudella
ajamattajääneellä ajoajalla.

AJOVAUHTI: kukin kuljettaja ajaa
sellaista vauhtia, että varmasti hallitsee
turvalisen ajamisen.Ajosääntöjä on
noudatettava.
VASTUU: ajotilaisuuteen osallistutaan
omalla vastuulla, tai hankkimalla erillinen
vakuutus.
AJOKALUSTO: Autoja löytyy kaiken
kokoisille ajajille.
YRITYSAJOT: Yrityksille voidaan
ulkokartingajot järjestää yhtenä
ajotilaisuutena.

Tilaustiedot
nimi
yritys
osoite
postitoimipaikka
sähköposti
tilausmäärä

puhelin
toimitustapa

lähetä
swkfin.rata@gmail.com
tai avaa linkki google forms
https://forms.gle/hxAppxckbKVFBLk89
palaute

