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Konkurs, rywalizacja, adrenalina

EASYDRIFT Cinquecento Challenge to forma zawodów
z konkursowej jazdy samochodem. Na specjalnie
przygotowanym torze kierowcy zmierzą się z trzema
zadaniami. Każdy uczestnik konkursu będzie miał dwie
p r ó by p r ze j a z d u . Po d  n a d zo r e m  s ę d z i ów w y ł o n i o n y
zos tan ie  zwyc ięzca  EASYDRIFT C inquecento  Chal lenge .

Event zdobył główną nagrodę
w konkursie PKN ORLEN



Cinquecento Challenge Charakterystyka eventu

Zadanie #1 slalom

Zadanie #2 
ósemka

Wydarzenie realizowane jest w klimacie konkursowej jazdy samochodem.  
Każdy z kierowców będzie miał dwie próby pokonania specjalnie przygotowanych
zadań. Wygrywa osoba lub zespół, który zdobył największa liczbę punktów.

Na rozgrzewkę. Kierowca musi płynnie pokonać trasę
pomiędzy przeszkodami. Za potracenie lub dotknięcie
przeszkody naliczane będą punkty karne.

Charakterystyka terenu:
  utwardzony ( kostka, beton, asfalt),
  równy,
  wymiary min. 10 x 30m

Po zapoznaniu się z charakterystyką
samochodu podnosimy poprzeczkę. 

W trakcie drugiego zadania kierowca będzie 
musiał wykręcić dwie ósemki i przy okazji nie 

potrącić żadnego z elementu ograniczającego teren.

Charakterystyka terenu:
  utwardzony ( kostka, beton, asfalt),

  równy,
  wymiary min. 15 x 30m



Zadanie #3 kręgle
Wisienka na torcie. Finałowe zadanie zaskoczy wszystkich. 
Tym razem uczestnicy zagrają w kręgle. W odległości 20 m. 
od samochodu ustawionych zostanie 6 kręgli o wysokości 

3 metrów. Każdy z kierowców rozpędzi się do pewnej 
prędkości, a następnie wprowadzi samochód  

w kontrolowany poślizg rozbijając kręgle.

Charakterystyka terenu:
  utwardzony ( kostka, beton, asfalt),

  równy,
  wymiary min. 9 x 21m
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#oferta podstawowa

Kontakt

#oferta dodatkowa

CENA: 6000 zł netto

  czas trwania do 5 godzin,
  realizacja 3 zadan konkursowych,
  2 samochody marki Fiat Cinquecento,
  obsługa,
  certyfikat dla zwyciezcy.

- 2500 zł netto    dodatkowy samochód,
- 2500 zł netto    EASYDRIFT TAXI,
- 2000 zł netto    DJ, moderator, nagłośnienie,
- 1500 zł netto    szkoła driftu - jazda drift trike,
- 1500 zł netto    szkoła driftu - jazda gokartem,
- 1200 zł netto    obsługa video,
- 1000 zł netto    każda kolejna godzina realizacji oferty podstawowej,
- 700 zł netto      zadania dodatkowe: przeciąganie samochodu na linie,
     trzymanie kanistra z paliwem na czas, jazda w alkogoglach
     gokartem na pedały,
- 600 zł netto      zadanie PIT STOP (szybka wymiana koła),
- 600 zł netto      voucher na szkolenie z bezpiecznej jazdy EASYDRIFT,
- 100 zł netto      puchar (1 szt.),
- 55 zł netto        prezent dla uczestnika / oficjalna koszulka polo EASYDRIFT (1 szt.),
- 35 zł netto        prezent dla uczestnika / oficjalna koszulka t-shirt EASYDRIFT (1 szt.),
- 5 zł netto          gadżet dla uczestnika  / oficjalna smycz EASYDRIFT (1 szt.)

Marcin Chomitowski 
tel. +48 693 042 529
marcin@sunsetevent.pl


