
Bokningsförfrågan måste ske minst 3 dagar innan önskat datum för att vi ska kunna ta emot
bokningen.

Avbokning sker senast 7 dagar innan bokningen skall äga rum i annat fall debiteras 50% av
priset. 

Eventuell ändring av deltagare MÅSTE meddelas i förväg. Man betalar för antalet deltagare
som är inbokade.

Samling senast 30 min innan bokningen äger rum. Så att vi kan börja vid utsatt tid ombytta
och klara.

Heltäckande skor är ett krav. Sandaler, tofflor och skor med klack är ej tillåtet. Vi har
overaller/regnoveraller att låna ut vid behov. Vill man ha med sig egen hjälm är det okej.

Regler gällande alkohol är precis enl lagstadgade bestämmelser i trafiken. Skulle en olycka
uppstå på Scandinavian Kartway och ambulans måste tillkallas kan alltså deltagarens
”vanliga” körkort återkallas. Körningen på gokartbanan jämställs med körning i vanliga
trafiken. Detta är något som vi vill vara väldigt tydliga med. Scandinavian Kartway’s personal
har rätt att göra ”blåskontroll” vid misstanke gällande alkohol. Ingen återbetalning eller
prisreducering görs om kontrollen visar sig vara ”positiv”.

Om deltagarna inte kan ta emot vår säkerhetsgenomgång på det svenska eller engelska
språket har Scandinavian Kartway rätt att inte låta deltagaren eller deltagarna köra.
Observera att detta inte är till grund för någon prisreducering. Detta är en säkerhetsåtgärd
för att våra instruktörer ska kunna upprätthålla en god säkerhet för alla deltagare under
eventet. Tolkning via annan deltagare accepteras ej då våra instruktörer inte kan bedöma om
säkerhetsinformationen går fram på rätt sätt.

Scandinavian Kartway har rätt att avbryta event där inte säkerheten kan upprätthållas på det
sätt som säkerhetsgenomgången förespråkar (ex deltagare som med avsikt krockar med
varandra eller där det finns en uppenbar risk för att en deltagare utgör en stor fara för sig
själv eller övriga deltagare). Observera att detta inte är till grund för någon prisreducering.

Scandinavian Kartway har rätt att ta ut ersättning för bilar eller annat material (tex hjälmar)
som ”fysiskt” körs sönder under ett event. Detta gäller ej om en motor stannar etc, utan om
det sker genom yttre påverkan tex en krock eller vårdslös körning (tappad hjälm i marken
kan också vara ett exempel).
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