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SZANOWNI PAŃSTWO
Zapraszamy do zapoznania się oraz skorzystania z oferty eventu szkoleniowego
Formula Drive - wydarzenia, które odbędzie się po raz pierwszy w Polsce oraz
podczas którego uczestnicy będą mieli okazję poprowadzić bolid Formuły 1!
To prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji oraz niecodzienna okazja, aby
poprowadzić legendarny bolid F1 Mod Williams F29 lub skorzystać z jazdy bolidem
BMW Sauber 06 X2 jako pasażer z kierowcą wyścigowym.
Uwaga, ilość miejsc ograniczona. W sezonie 2022 odbędą się tylko dwa wydarzenia
na Torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim w terminach: 02-04 czerwca oraz 9-11
lipca. Rezerwacje na terminy przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
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OFERTA DOSTĘPNYCH
BOLIDÓW
Bolidy Formuły 1

MOD WILLIAMS FW29

Dwuosobowy bolid F1

Bolidy Formuły Renault

BMW SAUBER 06X2

RENAULT 2000

•

Przyspieszenie: 0-200 km/h w 5 sekund

•

Przyspieszenie: 0-200 km/h w 5,5 sekundy

•

Przyspieszenie: 0-100 km/h w 4 sekundy

•

Prędkość max.: 350 km/h

•

Prędkość max.: 330 km/h

•

Prędkość max.: 260 km/h

•

Waga bolidu: 550 kg

•

Waga bolidu: 580 kg

•

Waga bolidu: 480 kg

•

Silnik: Cosworth V8

•

Silnik: V8

•

Silnik: RS Renault F4 2000cc

•

Moc: 650 KM przy 12000 obr/min

•

Moc: 610 KM przy 12.000 obr/min

•

Moc: 240 KM przy 8000 obr/min

•

Skrzynia: 6 biegowa

•

Skrzynia: 6 biegowa, sekwencyjna

•

Skrzynia: 6 biegowa

•

Kokpit: 1 osobowy

•

Kokpit: 2 osobowy

•

Kokpit: 1 osobowy

•

Tarcze hamulcowe: włókno węglowe (Brembo)

•

Tarcze hamulcowe: karbonowe od Brembo

GRATIS

Symulator

MCLAREN MP4-30
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W trakcie eventu uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję skorzystać z naszego
symulatora (McLaren MP4-30). Dzięki niemu wyścigowe emocje nie opadną, aż do
momentu, kiedy zasiądzesz za sterami prawdziwego bolidu F1.
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TOR WYŚCIGOWY
SILESIA RING (ŚLĄSK)
Tor wyścigowy Silesia Ring jest najnowocześniejszym obiektem motorsportowym
tego typu w Polsce. Jego budowę zakończono w 2016 roku. Powstał na terenie
dawnego lotniska w Kamieniu Śląskim (25 km od centrum Opola). Ze względu
na dobrą lokalizację cieszy się dużą popularnością. Często organizowane są na
nim różne eventy, m.in. wydarzenia sportowe i motoryzacyjne, imprezy firmowe,
szkolenia czy zawody.
Tor Silesia Ring jest także drugim obiektem w Polsce posiadającym homologację
Polskiego Związku Motorowego, która daje uprawnienia do organizowania Wyścigów
rangi Mistrzostw Polski. Jest to idealne miejsce dla osób, które chcą poczuć
prawdziwą prędkość w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach. Oferuje nitkę
o długości 3,6 kilometra, która w najwęższym miejscu ma aż 12 metrów szerokości.
Rozbudowana infrastruktura pozwala ciekawie spędzić dzień – na terenie obiektu
znajdują się budynek biznesowo-konferencyjny, taras widokowy, zaplecze
cateringowe oraz łazienki z prysznicami.
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PROGRAM EVENTU
FORMUŁA DRIVE
Data eventu: 2-4 czerwiec 2022r
9-11 lipiec 2022r
08:00

Powitanie i rejestracja uczestników na torze.
przedstawienie i omówienie harmonogramu dnia,
dopasowanie profesjonalnych kombinezonów F1 do
każdego z uczestników

08:30

Praktyczny instruktaż:
dobór optymalnego toru jazdy, dobór odpowiedniego
przełożenia skrzyni biegów dla danego zakrętu,
punkty dohamowań, zapoznanie się z torem i omawianymi
wyżej procedurami.

09:00

Zajęcia teoretyczne,
wprowadzenie i omówienie procedur.

09:30

Założenie kombinezonów oraz zapoznanie z bolidami
i instrukcje:
•
prowadzenia, ruszania,
•
odpowiedniego przełączania biegów,
•
prawidłowa praca rąk na kierownicy,
•
technika obserwacji sytuacji na torze,
•
praca gazem,
•
dostosowanie prędkości do warunków jazdy (sucha
i mokra nawierzchnia, temperatura powietrza i nawierzchni),
•
omówienie działania systemów bezpieczeństwa,
•
omówienie ﬂag sędziowskich,
•
zapoznanie z bolidami i poznanie prawidłowego zapięcia 6-cio punktowych sportowych pasów bezpieczeństwa.

10:00

Rozpoczęcie jazd za kierownicą Formuły Renault 2000.

02-04.06.2022

/ 09-11.07.2022 / TOR SILESIA RING

11:30 - 12:00

Lunch

12:00 - 12:30

Zapoznanie z bolidem Formuły 1 Mod Williams FW29 i
instrukcje prowadzenia.

12:30

Rozpoczęcie jazd za kierownicą Formuły 1

16:00

Podsumowanie jazd i wręczenie certyﬁkatów ukończenia
szkolenia F1 dla uczestników.

17:00

Zakończenie eventu.
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WYCENA PODSTAWOWA

CAŁODNIOWY PAKIET SZKOLEŃ
ORAZ JAZDA WILLIAMS FW29

JEDŹ W CO-DRIVE Z KIEROWCĄ
WYŚCIGOWYM

Skorzystaj z niepowtarzalnej szansy, aby poprowadzić
legendarny bolid - F1 Mod Williams FW29. Event zaczniesz
od profesjonalnego szkolenia teoretycznego oraz jazdy
za kółkiem bolidu Renault 2000. Następnie będziesz miał
okazję poczuć, co 650 koni mechanicznych Williamsa robi
z autem… oraz jego kierowcą.

Chcesz poczuć emocje i adrenalinę, niczym na prawdziwym Grand Prix w Monte Carlo? Wsiądź do bolidu BMW
Sauber 06 i poczuj jak 610 koni mechanicznych, prowadzonych przez profesjonalnego kierowcę wyścigowego, niesie
Cię przez asfalt Toru Silesia Ring. Pokonasz aż 11 kilometrów… A może tylko jedenaście?

Cena: 11 999 PLN

Cena: 3 499 PLN

ZOSTAŃ PARTNEREM WYDARZENIA
Współtworzenie FORMULA DRIVE to dla Państwa niepowtarzalna szansa na budowanie wizerunku i promocję
swojej marki, wśród biznesu i fanów motorsportu w całym
kraju. Zapraszamy serdecznie do współpracy, w razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
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GRATISY EVENTOWE
KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA:

CERTYFIKAT

ZDJĘCIE
PAMIĄTKOWE

Filmowanie

TWOJEGO PRZEJAZDU
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PAKIET IDENTYFIKACJI
WIZUALNEJ EVENTU

W ramach przejazdu istnieje możliwość dokupienia opcji filmowania
w cenie 500 zł brutto / uczestnik.
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ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY
W przypadku pytań pozostaję
do Państwa dyspozycji.

Tomasz Błaszczuk
Kierownik Sprzedaży B2B
Tel: 531 609 250
E-mail: t.blaszczuk@emotivo.pl

