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PRIVATE EVENT PRICE 
Company Events, Birthday party or any other special occasions, you, your guests can enjoy 

exclusive use of the track with several race formats to suit your needs. 

 

 

Original Price = 190AED, Now only = 150 AED per person 

Including VAT 
Format: 15 minutes Karting Session (Single Race)  

 

Original Price = 320AED, Now only = 250AED per person 

Including VAT 
Format: 25 minutes Karting Session  
(10 minutes Qualifying Race+ 15 Minutes Final Race) 

 

 

Original Price = 420AED, Now only = 340 AED per person 

Including VAT 
Format: 35 minutes Karting Session  
(10 Minutes Qualifying Race + 10 Minutes Semi Final Race+15 
Minutes Final race) 

 

 

 

Please note that there will be 10 AED for Registration for the new participants valid for 

one year. 
 

ALL EVENTS INCLUDED WITH 

 Exclusive Use of the Track. 

 Race gears and Lap time print outs. 

 Set of medals for 1st, 2nd and 3rd position. 

 Bring your own food or set catering services. 

RULES AND REGULATIONS 
1. All participants must show Valid ID for Verification. 

2. Minimum age of participants would be 9 years old and a minimum Height of 140cm. 

3. 50% of total amount should be paid as soon as possible to book a date for you. 

4. Minimum of 8 Participants for Private booking. 

5. Safety briefing is Mandatory for all participants. 

6. Full Uniform must be worn (Will be provided). 

7. Sandals and open toed-shoes are not allowed. 

8. Wearing scarf while driving is forbidden. 

9. Driving under the influence of alcohol is forbidden. 

10. Karting is forbidden for people with heart problems and pregnant women. 
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 قائــــمة أســــعـار المناسبات واإلحتفاالت
 

خاصة أخرى، أنتم وضيفوفكم يمكنكم التمتع باالستخدام الحصري للحلبة مع مناسب إلحتفاالت الشركات ، حفالت عيد الميالد أو أي مناسبة 

 .العديد من أشكال السباقات لتناسب تطلعاتكم
 

 الباقة األولى
 

 (شامل ضريبة القيمة المضافة) درهم  051درهم ، سعر العرض حاليا   091السعر االصلي 

  سباق واحد= دقيقة  51: المدة

 

 
 (شامل ضريبة القيمة المضافة)  درهم  152درهم ، سعر العرض حاليا   021السعر األصلي 

 دقيقة سباق نهائي 51+ دقائق تجريبية  51= دقيقة  51: المدة

 

 
 (المضافةشامل ضريبة القيمة )  درهم  100درهم ، سعر العرض حاليا   021السعر األصلي 

  دقيقة سباق نهائي 51+ دقائق تصفية  51+ دقائق تجريبية  51= دقيقة  51: المدة

 

 

 درهم للمتسابقين الجدد  تدفع مرة واحدة صالحية لمدة سنة 01هنالك رسوم تسجيل   أن  مالحظة يرجى 

 كل باقة تشتمل على ما يلي:

  إستخدام حصري للحلبة حجز و 

  لكل سائق  بدلة سباق، خوذة واقية، حذاء رياضي، قفازات ، تقرير سباق تفصيلي 

  الثالث( ألحسن ثالثة متسابقين  –الثاني  –مجموعة ميداليات )االول 

  توجد  طاوالت  و كراسي 

  توصيل الطعامخدمات  طلب  أو كم احضار أطمعتكم الخاصة يمكنكما 

 الشروط واالحكام   
 .تسابقين احضار إثبات هويةالميجب على جميع  -

.سنتيميتر  541و طول سنوات  9 أقل عمر مسموح به -  

.تعليمات السالمة الزامية لجميع المتسابقين -  

(سيتم توفيرها) –ارتداء بدلة السباق يجب  -  

.دل واألحذية المفتوحةبالصن قيادة الكارت ال يسمح -  

يجب تثبيت الشعر داخل الخوذة كليا وبإحكام   -  

.أثناء القيادة أو الشال   وشاحالارتداء يمنع  -  

.القيادة تحت تأثير الكحولتمنع  -  
 الظهر والنساء الحوامل ، مشاكليعانون من مشاكل في القلبلألشخاص الذين  يمنع قيادة الكارت -

 ممكن لتأكيد الحجز.لي في أقرب وقت من المبلغ اإلجما ٪11يجب دفع  -

ثانيةالباقة ال  

 ميني جراند

ثالثةالباقة ال  
 سوبر جراند
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