MOKA RACING TEAM JÄRJESTÄÄ

RENGASTESTIPÄIVÄ
7.5.2021 JURVA
BOTNIARING CIRCUIT
Vastaanottaja

SML CR- lajiryhmä

Lähettäjä:

Veli-Pekka Hannula

Kopio:

Niko Kantola

Päivämäärä:

5.3.2021

Vastaus:

SM Circuit Racing sarjan rengastestipäivä
Jurvan Botniaring Circuit 7.5.2021
09.00-21.00

Keväällä järjestettävä rengas testipäivä 7.5.2021 Jurvan Botniaring Circuitilla
MOKA RACING TEAM järjestää päivän ja tarjoaa edullista testipäivä pakettia, mikä sisältää
erimittaisia ratapäivä sessioita, ruokailun (lounas tai päivällinen) että välipalan (sämpylä
kahvit tai juoman valinnaisesti). Lipukkeita voi tilata etukäteen, mikä helpotta
valmistautumista sekä varautumista päivään myös radalla. Teamit ja ajajat pääsee
keskittymään omaan asiaansa kun kaikki on valmiiksi järjestetty. Ravintola avoinna
tapahtuman ajan 9.00-21.00 tarvittaessa pidempään jos tarvetta on.
Ratapäivään voi ilmoittautua Moka Racing Team vphannula@hotmail.com tai puhelin VeliPekka Hannula 05040644444. Etukäteisvaraus antaa meille hyvät pohjat varautua mm.
ruokaa ja välipaloihin. Ilmoittautumisen yhteydessä henkilömäärä, ajajien määrä. Näin
tiedetään montako ratamaksua ja ruokailua mahdollisesti tulee. Ilmoita varauksen
yhteydessä mille jaksolle mahdollisesti olet tulossa tai kokopäiväksi.

Hinnasto:
Tuote

Hinta

Koko rata/päivä

90 €/ajaja

Aamujakso 9-15.00 tai iltajakso 15-21.00

60 €/ajaja

Koko ratapäivä/ ruokailu ja välipala

105 €/ajaja

Aamujakso tai iltajakso/ ruokailu ja välipala

75 €/ajaja

Ruokailu lounas tai päivällinen (valinnaisesti)

10 €

Lounas tai päivällinen + välipala (valinnaisesti)

15 €

Lipukkeita voit tilata tarvittavan määrän teamille myös ennakkoon.
Ajamisen ryhmittäminen: SM ryhmät 1 ja 2 sekä Muut kuljettajat
Jaamme päivän aamu, ilta ja kokopäivä jaksoihin. Näin voi siis valita itselleen sopivan
aikajakson päivästä. Pitkärata käytössä koko päivän.
Aikataulutus: SM kuljettajat ryhmät 1 ja 2
Muut kuljettajat

30 min setti

pitkärata

20 min setti

pitkärata

Botniaring Circuit tai PRT testirata OY:ltä nettisivulta voi lisäksi ostaa tai varata lisäpalveluita
suoraan, sammuttimia, pilttuita, majoituksia, paljua/sauna, muuta tarvittavaa huoltoon tai
varikko tarpeisiin.
Moka Racing Team hoitaa porttivahtia, perusasioita yhdessä ratahenkilökunnan kanssa
sekä ratapäivä-, ruoka- ja välipalalippujen myynnin paikan päällä. Välittää muita palveluita
tarpeen mukaan. Rata käytössä klo 9.00-21.00 eli maksimaalisesti.
Radalla on paikan päällä ammattitaitoinen Michelin rengasteam kalustoineen, joka vastaa
teknisistä asioista, rengasvaihtopalvelusta, säätämisestä, auttaa valinnoissa ja myy renkaita.
Nyt kannattaa hyödyntää ammattitaitoista henkilökuntaa rengas valinnoissa ja
säätämisessä.
Terveisin Veli-Pekka Hannula Moka Racing Team Rajakaari 1, 65280 Vaasa mobile
0504064444 email vphannula@hotmail.com
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Tilauslomake tulostettavaksi ja lähetettäväksi skannattuna tai sähköpostilla.

Lipuketilauslomake:

Hinta/kpl

Määrä/kpl

Ruokailu (lounas tai päivällinen)_____10,00 €______________________________
Välipala_________________________5,00 €______________________________
Aamujakso 9-15.00_______________60,00 €______________________________
Iltajakso 15-21.00________________60,00 €______________________________
Kokopäivä 9-21.00_______________90,00 €______________________________
*Kokopäivä 9-21.00______________115,00 €_____________________________
*(kokopaketti lounas, välipala (kahvi/juoma ja sämpylä) ja päivällinen )

Varaajan nimi___________________________________
Yhteyshenkilö___________________________________
Puhelinnumero__________________________________
Osoite_________________________________________
______________________________________________
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