PROGRAM DRUGIEJ EDYCJI
WYCIECZKA DO FABRYKI POLARISA
Wyjeżdżamy autobusem do Opola
Zwiedzamy fabrykę Polarisa (ok
godziny) a następnie wracamy
autobusem do Kamienia Śląskiego.
JAZDA SLINGSHOTEM
Pakiet dla wszystkich chętnych do
wypróbowania pojazdu Slingshot (silnik
2,4L o mocy 174 Km) na
profesjonalnym torze wyścigowym. Pojazd zapewnia wyjątkową adrenalinę
UCZESTNICY BEZ QUADÓW
Dla wszystkich osób bez pojazdów,
którzy nie będą pasażerami. Wszyscy
chętni do wzięcia udziału w wydarzeniu.

TRASA REKREACYJNA
Pakiet otwarty dla wszystkich
pojazdów. Trasa nie sprawiająca
trudności, zarówno po drogach
utwardzonych jak i off-road.
Czeka na was około 100 kilometrów
trasy. Opcja dla wszystkich poziomów
umiejętności.
POLARIS MUD - DRIFT TROPHY
Pakiet przeznaczony
dla kierowców. Polaris mud drift trophy to mistrzowstwa składające
się z 3 rożnych typów jazdy.
OGROMNA NIESPODZIANKA
W sobotę czeka wszystkich ogromna
niespodzianka.

WAŻNE INFORMACJE
Parking - duży parking jest dyspozycji uczestników. Pojazdy wraz z przyczepami
zostają tam cały weekend
Nocleg - twój dealer Polaris skontaktuje sie z tobą z rezerwacją noclegów
Jedzenie i picie - Darmowe jedzenie i picie w sobotę!
Bezpieczeństwo - wyznaczona trasa jest zupełnie połączona dzięki Radio którą
będzie posiadać cała ekipa Polaris.
Zamknięty obszar - Obszar zamknięty i monitorowany dla quadów jest dostępny
Medycyna - Ekipa ratownicza oraz straż pożarna jest obecna przez cały weekend
Dzieci- zostaną poddane opiece osób profesjonalnych, które zapewnią dzieciom dużo
różnych atrakcji takich jak dmuchany zamek, jazda dziecięcym quadem oraz wiele
innych

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
POLARIS ma przyjemność oferowania wam długi, 4-godzinny rajd oraz dużo dodatkowych zabaw. Przez cały weekend uwalniamy nasze maszyny i delektujemy się atrakcjami oferowanych przez POLARIS. Weryfikacja oraz rejestracjacja zostanie prowadzona w piątek od 10:00.
PIĄTEK
10:00 - POCZĄTKI REJESTRACJI
13:00 - 15:30 - Wycieczka do fabryki Polaris w Opolu
16:30 - Challenge Slingshot
SOBOTA
7:00- REJESTRACJA
9:00 - 15:00 Wyjazd
15:00 - Obiad,
17:00 - 20:00 - Zabawy i konkursy,
20:00 - Ognisko
NIEDZIELA
10:00 - Krótki rajd
OBOWIĄZKOWY STRÓJ RAJDOWY:

Gogle rajdowe
Kurtka rajdowa

Rękawiczki rajdowe
Kask rajdowy
Spodnie rajdowe

Buty rajdowe
Adres imprezy: Lotnicza 5-7,47-325 Kamień Śląski
Więcej informacji można znaleźć u twojego dealera
http://www.polarisatv.pl/dealerzy/

