
Góra Zamkowa, 63-800 Gostyń

Kartodrom Gostyń

OFERTA  DLA  FIRM
ATMOSFERA

NIEZAPOMNIANE WRAŻENIAWYDAJNOŚĆ

RYWALIZACJA
MOTYWACJA

ADRENALINA

INTERGACJA
REDUKCJA STReSU

ROZRYWKA ZGRANY ZESPÓŁ

 między 
Poznaniem a Wrocławiem



Zapraszamy państwa serdecznie do organizacji imprezy integracyjnej na torze kartingowym 
w Gostyniu. Tor znajduje się w Wielkopolsce, około 60km na południe od Poznania. Jest to jeden
z nielicznych, profesjonalnych torów w Polsce. Do niedawna odbywały się na nim mistrzostwa 
Polski zawodowców. Ścigali się na nim tacy kierowcy jak Robert Kubica czy Rubens Barrichello. 
To tutaj karierę rozpoczynał Kuba Giermaziak. Tor ma długość 800m, szerokość natomiast 
waha się od 7 do 10m. Obiekt zajmuje ponad 20 000m2, co sprawia, że ma ogromną przewagę 
nad torami halowymi, które są dużo mniejsze. Nawierzchnia jest oczywiście asfaltowa, 
co gwarantuje bardzo dużą przyczepność. W odróżnieniu od torów halowych nitka toru nie jest 
otoczona bandami lub oponami, ale pasami zieleni. Tor zapewnia dużo większe prędkości 
maksymalne oraz znacznie łatwiej się na nim wyprzedza wolniejszych zawodników.

Jednostką jest jeden tzw. "przejazd" trwający 10 minut. W trakcie takiego przejazdu można 
przejechać nawet 11 okrążeń (w zależności od prędkości z jaką będziemy się poruszać).
Czas przejazdu toru to ok. 52-54 sek. W trakcie eventu jedna osoba może nawet przejechać 
ok. 27km. Każdy uczestnik decyduje w jakim tempie chce pokonywać trasę (wolna jazda
rekreacyjna, która tak nie męczy, lub szybka i zarazem wyczerpująca). 

Na przejazdy gokartami (dla scenariusza trening + kwalifikacje + wyścig) należy zarezerwować
ok. 1h na każde 10 osób (czyli np. dla 30 osób będzie to 3h). Oczywiście chodzi tu a same 
przebywanie na torze, inne atrakcje, takie jak grill itp. mogą trwać dłużej.

Impreza integracyjna, składa się ze szkolenia, przydziału do odpowiednich grup, treningu, 
kwalifikacji, wyścigu oraz dekoracji na podium. W jednym czasie po torze może się poruszać
ok. 10 zawodników. Trening to zapoznanie z torem oraz gokartem. W jego trakcie mierzone są 
czasy okrążeń, jednak nie mają one jeszcze znaczenia w ogólnej klasyfikacji. Kolejny etap 
to kwalifikacje. Tutaj ważne jest jedno najszybsze okrążenie, na podstawie którego trafimy do 
odpowiedniego wyścigu. Wyścig zaczyna się ze startu wspólnego, tak jak w Formule 1. 
Najszybsi kierowcy jadą razem ze sobą (ustawieni na podstawie czasów z kwalifikacji), 
natomiast Ci, trochę wolniejsi również są razem w grupie. Na końcu odbywa się ogłoszenie 
wyników oraz dekoracja na podium (wręczenie pucharów, szampany dla pierwszej trójki). 
Całość kończy wspólne zdjęcie, które będzie wspaniałą pamiątką udanej imprezy.

Tor 800m (7-10m szerokości)

Pomiar czasu TagHeuer

Gokarty Caroli STINGER 270cc 9,8KM

Doważanie zawodników



Wyścig na torze kartingowym jest wspaniałym, integrującym zespół, eventem. Jazda 
gokartem jest bardzo energetyczna, a jazda koło w koło z przeciwnikiem (kolegą z pracy) 
wyzwala ogromny skok adrenaliny. Wspólna rywalizacji doskonale krystalizuje zespół i 
przełamuje wszelkie bariery, co w konsekwencji podnosi efektywność działania każdej firmy.
Na torze można się również zrelaksować i zapomnieć o troskach dnia codziennego. Dla wielu
osób taka impreza może zaszczepić nowe hobby. Poza imprezą integracyjną oferujemy zakup
Voucherów dla pracowników, które będą mogli wykorzystać w sezonie od kwietnia do 
października.

Video promocyjne:
https://youtu.be/IGhcfSyGVtQ
Szkolenie z zasad:
https://youtu.be/JOl6Mji6vfY

www.kartodrom-gostyn.pl

kartodromgostynrental

biuro@kartodrom-gostyn.pl

+48 789 051 410

Zapraszamy również do udziału w lidze firmowej. Każda firma wystawia 5 zawodników 
i rywalizuje z innymi przedsiębiorstwami.

Po zakończonym turnieju kartingowym i grillu 
mają państwo możliwość udać się do współ-
pracującego z nami klubu bowlingowego 
(obok toru), gdzie można miło spędzić czas 
przy piwku, dobrym drinku, zjeść pizzę, zagrać
w bilard, bowling czy też piłkarzyki.



OFERTA DLA FIRM
ceny netto za całą grupę

W cenie standardowej zawarte są:

3 099,00

3 699,00

4 299,00

4 899,00

5 999,00

19,00 / osoba

10,00 / osoba

9,00 / osoba

599,00

A co jeśli trudno zorganizować imprezę, ale chciałbyś 
zaoferować coś pracownikom? Vouchery dla pracowników 

(mogą wykorzystać kiedy chcą, każdy indywidualnie).

999,00

1 949,00

4 799,00

Trening + Kwalifikacje + Wyścig 3 x 10 minut dla każdego

Kominiarka na własność Karty członkowskie

Profesjonalny pomiar czasu Puchary dla najlepszej trójki

Szampany dla najlepszej trójki

Zdjęcia z toru podczas jazdy

Dekoracja na podium

Napój dla każdego

do 8 osób 1 099,00
do 10 osób 1 349,00
do 12 osób 1 599,00
do 15 osób 1 989,00
do 20 osób 2 599,00

do 25 osób

do 30 osób

do 35 osób

do 40 osób

do 50 osób

Ewentualne dopłaty:

Grill Standard (2 x kiełbasa) 

Grill VIP (karkówka + kiełbasa + surówka)

Chleb ze smalcem + ogórki 

33,00 / osoba

Ciasto drożdżowe 

Film w formie teledysku

Voucher 3x10 minut - Pakiet 10 sztuk

Voucher 3x10 minut - Pakiet 20 sztuk

Voucher 3x10 minut - Pakiet 50 sztuk

5%  
na następną 

imprezę

Ilość osób Cena Ilość osób Cena

RABATY

5%  
od wtorku
do piątku

Zapraszamy do kontaktu! Przygotujemy dla państwa indywidualną ofertę 
na imprezę dla Waszych pracowników lub klientów.
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