TUDNIVALÓK A BULI SZERVEZÉSÉHEZ





















Ajánlott érkezés: 10 perccel a foglalt időpont előtt!
A buli egyrészt a szimulátorozásból áll, másrészt kérhetitek a különtermünket
plusz 30 perces ünnepléshez, ahol tortázhattok, ajándékozhattok,
megbeszélhetitek az élményeket. A különtermet erre az időre ajándékba adjuk.
2 vagy több órás foglalás esetén 15% kedvezményt adunk a terembérleti díjból,
előrefizetés esetén.
Szülinapi meghívókat kérhettek a boltban is ingyen vagy a honlapról letölthető >>
Jöhettek akár 10-20-30-40 fővel is teljes terem bérlet esetén, a szimulátor terem
ára a létszámtól független.
Az elejétől a végéig, teljes körűen segítjük a csapatot.
Gyors és egyszerű útbaigazítás, technikai felkészítés az elején, pár perces oktató
videó megtekintésével kezdünk.
Az első óra 50 perces szimulátorozásból áll (az oktató videó film és az átállások
érdekében), a következő órák már teljes 60 percből állnak.
Versenyezzetek egymás ellen vagy a gép ellen és élvezzétek a vezetés
és száguldás örömét a high-tech szimulátorokon!
Választhattok pályát, autót és nehézségi fokozatot, de szívesen ajánlunk mi is.
Választhattok élményt: legyetek teszt pilóták 4 féle autóban vagy száguldjatok
végig kedvenc Forma1-es pályáitokon!
Házi verseny esetén egy kis gyakorlás és kvalifikációs futam után indul a
versenyfutam. Kérésre érmet adunk a végén (2.000 Ft/szett).
A versenyen, ha többen vagytok, mint tízen, akkor felváltva akár többféle
kategóriában, akár ugyanabban a kategóriában, egymás után versenyezhettek,
figyelve arra, hogy mindenkinek ugyanannyi ideje legyen a játékra.
Egy külön kivetítőn is nyomon lehet követni a futamok állását, lehet a verseny
közben drukkolni! A futamok kérésre visszajátszhatóak és elemezhetőek. Továbbá
a Liveracers oldalán meg is tekinthetőek a részletes eredmények >>
Szimulátorozás után/közben ünnepelhettek, bulizhattok: hozhattok tortát (100
Ft/fő szervízdíjat kérünk), akár Forma1 tortát is. Mi menükkel várunk Titeket
(hotdog vagy 2 db frissen sült perec, különböző ital kombinációkkal). Menük >>
Alkoholt csak 18 év feletti vendégek részére szolgálunk fel. Étlap és itallap >>
Kényelmes, laza ruházatot, lapos talpú cipőt javasolunk.
8 éves kortól ajánlott, magassági korlát: 125 cm-től 210 cm-ig (az alacsonyabbak
párnát is kérhetnek, hogy könnyedén elérjék a kormányt)

Házirend:
-

-
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Kérjük, vigyázz a szimulátorokra és minden berendezésre.
A szimulátorokat csapkodni, azokat ütögetni nem szabad, akkor sem, ha
véletlenül a falnak mentél vele...
A szándékos károkozást meg kell téríteni.
Étel-ital NEM hozható a Racecenterbe (ez alól kivétel a torta), a bárból lehet
rendelni snack-et, hotdogot, perecet, italokat, ajánljuk akciós menüinket >>
Szendvicsek, hidegtálak, pogácsák is rendelhetők, akár meleg étkezéssel
egybekötött bulizás is megoldható. Igény esetén kérjétek ajánlatunkat.
A szimulátorok mellett közvetlenül italok nem lehetnek.
Csak 18 éven felüli vendégeket szolgálunk ki alkoholos italokkal. Alkohol
miatti rosszullét által okozott károkat, takarítási költséget meg kell téríteni.
Szeszes ital kimérés munkanapokon csak 18.00 óra után, munkaszüneti
napokon egész nap. Kivétel: ha zártkörű rendezvényt kértek, akkor a
rendezvény alatt végig tudunk biztosítani szeszes italt.
A szimulátorokat csak tiszta kézzel szabad megfogni.
A kapott ajándékos zacskókat, dobozokat, papírokat vidd el magaddal, ne
hagyj magad után szemetet kérünk.
Ha úgy érzed, hogy szédülsz, vagy kissé felkavarnak a látvány effektek, jelezd a
játékvezetőnek, és segít más képernyőbeállítással játszani, hogy elkerüld az
esetleges émelygést.
Ha már egy másik csapat van utánatok a szimulátor teremben, kérjük,
engedjétek, hogy ők is maguk lehessenek, ahogy Nektek is biztosítottuk.
Érezd jól magad!

Foglalás: kérjük, regisztráció után, foglaljatok online a foglalási táblázatban. A zöld mezők
még szabadok. Válasszátok ki a fizetési módot, majd a végén kaptok egy visszaigazoló emailt.
Ha tetszett a program, kérjük, ajánlj minket barátaidnak, ismerőseidnek a Facebook-on és a
TripAdvisor-on is.
Cím: 1054 Budapest, Szemere utca 19. (jobboldal)
Parkolás: az utcában mindig van hely, a Honvéd tér körül a legkönnyebb helyet találni vagy a
bíróság felé. A parkolás fizetős 20.00 óráig (400 Ft/óra), a körút túloldalán 18.00 óráig, illetve
még lehet a WestEnd-ben is parkolni.

Lépj a gázra! Jó szórakozást!
Szeretettel várunk: a RaceCenter csapat

