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Znakomity pomysł nie tylko na wakacje - Tor Kartingowy w Bolesławcu, który dostarczy niezapomnianych
wrażeń. Nic nie budzi większych emocji, niż chęć pokonania najlepszego! Tu każdy będzie mógł się poczuć
jak prawdziwy kierowca rajdowy.

Tor Kartingowy w Bolesławcu jest miejscem gdzie w sposób kontrolowany możemy posmakować
adrenaliny jaką dają wyścigi. Bolesławiecki tor jest zaplanowany tak, by dostarczyć emocji
kierowcom wymagającym i odwagi tym, którzy przygodę z kartingiem dopiero zaczynają.

Tor kartingowy działa w Bolesławcu, przy ul. Ekonomicznej 2, tel. 75 732 22 55, jest prowadzony przez
Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy „2xTAK”. Czynny jest:

Pon.-Pt.
12:00 - 18:00
Sob.-Niedz. 10:00 - 18:00
Celem ODTJ „2xTAK” jest:
●
●
●

●
●
●
●
●

budowa nowej kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego
promocja i upowszechnianie zasad rozważnego, kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze
doskonalenie umiejętności przewidywania, rozpoznawania i unikania sytuacji krytycznych w ruchu
drogowym
nauka właściwej techniki jazdy pojazdami mechanicznymi
edukacja przez sport
rozwój sportowych talentów
popularyzacja sportu kartingowego
promocja aktywnych form wypoczynku i sportowego trybu życia.

Do dyspozycji mamy:
●
●
●

tor o długości 350 metrów: 17 zakrętów i 3 proste
nawierzchnię z kostki betonowej
8 gokartów, każdy wyposażony w dwa silniki Honda o poj. 120cm3 i mocy ok. 4 KM z możliwością
regulacji prędkości

Dla firm przygotowaliśmy specjalną ofertę cenową.
Na torze kartingowym można spędzić niezapomniane chwile w gronie przyjaciół, współpracowników, jest to świetny
pomysł na integrację firmową.
Imprezy firmowe w czasie których można zobaczyć w jaki sposób reagujemy w sytuacjach ekstremalnych. Świetna
zabawa, połączona także z nauką techniki jazdy która przydaje się bardzo w warunkach ulicznych.
Jesteśmy przekonani że po pierwszej jeździe zobaczą Państwo że czas spędzony na torze, nie był czasem
zmarnowanym i pozostanie pragnienie aby znowu usiąść za kierownicą gokarta.

ODTJ „2xTAK” przygotował dla Państwa KARTĘ PODARUNKOWĄ, która jest idealnym pomysłem na prezent dla
rodziny, przyjaciół oraz partnerów biznesowych, to także wspaniałe narzędzie do motywowania pracowników.
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