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INFORMACE NA ÚVOD

Naši milí závodníci,

děkujeme za projevený zájem o uspořádání vaší akce v Motoparku 
v Ostravě. Připravíme zázemí, občerstvení i další možnosti pro důleži-
tou schůzku, poradu, teambuilding nebo školení. Víte, co všechno 
u nás můžete využít?

Školící zázemí
s vybavenou místností

(stoly, židle, projektor s plát-
nem, pevný internet, wi-fi )

Závodní dráha

(kde si můžete uspořádat
závody i s cenami)

Nabídka cateringu

(kdy doplníte palivo
po poradě nebo závodu)
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ŠKOLÍCÍ ZÁZEMÍ

S námi zažijete skvělé školení
i porady mimo vaše kanceláře.

Postaráme se, ať máte co jíst a pít. Naše plně vybavená místnost je 
vám k dispozici na pár hodin i po celý den. Závěrem se přesunete o pár 
kroků vedle na závodní dráhu, kde to po cvičném kole a kvalifi kaci nan-
dáte největšímu rivalovi ve fi rmě nebo dokonce předjedete šéfa. U nás 
je vše dovoleno. Udělejte si z nezáživné porady super pracovní den 
zakončený na motokárách. A to vše pod jednou střechou.

Vyberte si místo, kde vaše 
kurzy a školení proběhnou 

hladce, s veškerým servisem.

Po práci zábava?
Jen pár kroků a sedíte 

v motokárách!

Vyměňte každoden-
ní fi remní prostředí

za nové prostory.

Školící místnost je 
připravena až pro 

40 lidí.

Pronájem školící místnosti (1 hodina) 250 Kč bez DPH 303 Kč s DPH

Pronájem školící místnosti (celý den) 1790 Kč bez DPH 2166 Kč s DPH

Obsluha během školení (1 hodina) 140 Kč bez DPH 170 Kč s DPH

Obsluha během školení (celý den) 1490 Kč bez DPH 1803 Kč s DPH
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ZÁVODNÍ DRÁHA

Chcete se cítit jako motokárový
závodník a stát na stupních vítězů?

Užít si kvalifi kaci, kde si osaháte terén i dráhu a během ostrého závodu 
ze sebe vydat maximum? Předjet všechny své soupeře a možná i šéfa? 
Tento adrenalinový zážitek vám rádi v Motoparku zprostředkujeme.

Jak to funguje na dráze?

Uspořádání závodu je podmíněno minimálním počtem 5 účastníků 
a maximálním počtem 40 účastníků. Na dráze může být v jeden čas 
maximálně 10 motokár. Je vás víc? Nevadí, vytvoříte týmy, které budou 
mezi sebou závodit. Naši dráhu si užije opravdu každý. 

Ceny pro vítěze

Vítězové si zaslouží ocenění. Zařizování nechte na nás. Zajistíme po-
háry, medaile a šampus pro první tři místa. Po domluvě si vyhlášení 
vezmeme na starost.

700 m dlouhá a 7 m široká 
vychytaná dráha

Do posledního detailu, 
pravidelně ji pro lepší zážitek 

obměňujeme.

Motokáry
vám půjčíme

Nebo si můžete
přivézt i svou.

Měření času ukládá 
vaše výsledky

Při každé další návštěvě si 
tak ověříte, zda jste čím dál 
rychlejší, nebo máte zabrat.

5–40 účastníků
v jednom závodě

Šampus 3x
488 Kč bez DPH
590 Kč s DPH

Pohár 3x
984 Kč bez DPH
1 190 Kč s DPH

Medaile 3x
137 Kč bez DPH
178 Kč s DPH

Co je v ceně
uspořádání 
závodu?

Volná jízda (10 minut)

Seznámíte se s motokárou 
i dráhou.

Kvalifi kace (10 minut)

Lépe si osaháte dráhu
a kvalifi kujete se do závodu.

Závod (20 kol)

Jedete z plných sil
a atakujete první místo.

Max 10 závodníků
zároveň na dráze
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CENÍK ZÁVODU

Závod 1 osoba (Po–Čt) 818 Kč bez DPH 990 Kč s DPH

Závod 1 osoba (Pá–Ne) 901 Kč bez DPH 1 090 Kč s DPH

Počet osob (Po–Čt) (Pá–Ne)

Závod 5 osob 4 950 Kč s DPH 5 450 Kč s DPH

Závod 8 osob 7 920 Kč s DPH 8 720 Kč s DPH

Závod 12 osob 11 880 Kč s DPH 13 080 Kč s DPH

Závod 14 osob 13 860 Kč s DPH 15 260 Kč s DPH

Závod 16 osob 15 840 Kč s DPH 17 440 Kč s DPH

Závod 20 osob 19 800 Kč s DPH 21 800 Kč s DPH

Závod 25 osob 24 750 Kč s DPH 27 250 Kč s DPH

Závod 30 osob 29 700 Kč s DPH 32 700 Kč s DPH

Závod 35 osob 34 650 Kč s DPH 38 150 Kč s DPH

Závod 40 osob 39 600 Kč s DPH 43 600 Kč s DPH

Přepočet na osobu

Z hygienických důvodů musíte mít vždy kuklu. Pokud si nepřinesete vlastní, je možné kuklu na místě zakoupit za 50 Kč.
Prvotní registrace závodníka je zcela zdarma.
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NABÍDKA CATERINGU

Během celodenního školení, kurzu nebo 
po pořádném závodě musíte doplňovat 
pravidelně palivo. 

O nápoje a jídlo se postaráme. Zařídíme catering, který bude k dispo-
zici ve formě samoobslužného pultu. Každý si tak dá přesně to, co má 
rád. Je mezi vámi vegetarián nebo alergik? Máte speciální požadavky? 
Není problém, vše sestavíme podle vašeho přání.

Změna termínu akce je 
možná nejpozději 3 dny 

předem.

Nejpozději 5 dní před 
začátkem akce je 

potřeba složit zálohu 
ve výši 30 % v hotovosti 

nebo převodem.

Minimální počet pro 
objednání cateringu 

je 10 osob.

Něco se pokazilo 
a musít akci zrušit? 

Při zrušení nejpoději 
5 dní předem vám 

vrátíme peníze.

3

1 osoba 390 Kč bez DPH

3 900 Kč bez DPH10 osob

Cena cateringu

449 Kč s DPH

4 490 Kč s DPH
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DOPLŇKY K VAŠÍ AKCI

Chcete vaši akci vyladit ke 
skutečné dokonalosti?  

Kromě školení a teambuildingů můžete využít komplexní 
zázemí Motoparku například k rozlučkám se svobodou, 
vánočním večírkům, oslavám narozenin a jakékoliv akci, 
kterou se rozhodnete uspořádat. Aby bylo všechno podle 
vašich představ, přinášíme pár doplňků, které udělají z vaší 
akce tu nejlepší, na kterou se bude dlouho vzpomínat.

Hudební zážitek s DJ  

Ať už holdujete popu, rocku, metalu nebo jinému žánru, vaši 
akci hudebně a vizuálně zajistí profi  DJ, který bude hrát na 
přání. Nebude chybět ani osvětlení, mlha a další doplňky.

Cena od 2 700 Kč s DPH

Moderátor  

Profesionální moderátor pozvedne každou akci na novou 
úroveň. Pomůže rozproudit zábavu, odmoderuje vám 
například závody, provede vyhlášení a mnoho dalšího.

Cena podle požadavků moderátora

Hudební skupina  

Chcete na svou akci zábavovou kapelu nebo vašeho oblíbené-
ho interpreta? Pomůžeme s oslovením a kompletní organizací.

Cena dle požadované kapely nebo interpreta

Hostesky  

Co by to bylo za závody bez takzvaných Umbrella Girls? Dejte 
nám vědět a zařídíme, aby vaše akce i motokárové závody byly 
se vším všudy. Pomohou s organizací, vyhlásí vítěze a postarají 
se o ocenění vítězů na bedně s oceněním.

Cena od 2 700 Kč s DPH

Obsluha

Nechcete se o nic starat? Neustále doplňovat vodu, čaj nebo 
kávu může zdržovat. Obsluha to zvládne za vás. Zajistí vám bez-
problémový servis a postará se o vás ve vámi určeném čase nebo 
po celou dobu vaší akce.

Cena (1 hodina) 140 Kč bez DPH a 170 Kč s DPH
Cena celého dne 1 490 Kč bez DPH a 1 803 Kč s DPH

Zavolejte nám nebo napište e-mail a my 
vám připravíme cenovou nabídku na míru. 
Těšíme se na vás v zázemí Motoparku, kde 
si užijete spoustu zábavy a adrenalinu.

Ozvěte se nám

+420 725 905 327

DRAHA@MOTOPARK.CZ



TĚŠÍME SE
NA VÁS

WWW.DRAHA.MOTOPARK.CZ


