Karting em Palmela com o Clube PT
Dia 26 Maio 2018 18h00
(chegada ao Kartódromo às 17h30)

O Kartódromo Internacional de Palmela conta
com uma pista com 1.270 mts de perímetro e
uma largura constante de 10 mts, características
essas que fazem do pista do KIP um dos circuitos mais rápidos do país.
Forma a tua equipa de 2 ou 3 elementos e vem
participar nesta corrida Clube PT. Contamos com
todos!

zcs0222018

Dia 26 de Maio (sábado)

Idade mínima para participar: menores de
idade com 16 e 17 anos só com termo responsabilidade dos pais.
17:30h – Concentração no recinto
18:00h – Treinos cronometrados
18:30h - Corrida

Inscrições:

Por imperativos logísticos as inscrições têm data limite dia 22 de Maio de 2018. Para se inscrever, preencha na totalidade a Ficha de Inscrição e envie-a para o CLUBE PORTUGAL TELECOM.
Valor da inscrição por Kart (Equipa de 2 ou 3 elementos):
Equipa formada todos sócios:
61,00 € menos (9,00 x nº sócios)
Equipa mista (sócios e n/sócios): 61,00 € menos (9,00 x nº sócios)
Acompanhantes (todos não sócios): 61,00 €

Nota: O Kartódromo (KIP) apenas assume inscrições de menores na faixa de idades entre 16 a 18
anos, sendo que terá de existir um documento de termo de responsabilidade pelos pais.
Incluído na actividade:
Monitores, seguro de acidentes pessoais, 15 minutos de treino cronometrado e 60 minutos de
prova, karts 270cc. O preço apresentado é por Kart.

A Prova: 2 paragens técnicas obrigatórias durante a prova de 1 Hora (quem participa com 3 elementos utiliza as 2 paragens para “rodar” os 3 pilotos. Quem participa com 2 pilotos , os mesmos
têm de definir as paragens de modo a existir duas idas às BOX’s)
Equipamento sugerido: Roupa confortável justa e ténis ou calçado confortável.

Ponto de Encontro: Kartódromo Internacional de Palmela, mais informações em www.kip.pt
Inscrições: Secretaria do Clube PT- zona centro sul
R. Andrade Corvo, 9 r/c Esq. - Lisboa - Tel. 213194750
INFORMAÇÃO/LOGISTICA:

João Vinagre Tel: 966 393 121

Clube PT zona centro sul

213194750

Noticias também no Facebook:

email: zcs@clubept.pt

www.clubept.pt

Facebook.com/cptcentrosul/

Inscreve-te como sócio em www.clubept.pt

