VIU LES CURSES D’UNA MANERA DIFERENT

tasques segons al col·lectiu al que pertanyin. Així, dins d’aquest equip, pots
formar part de:

Fa gairebé 30 anys es va inaugurar a Montmeló (Barcelona) el Circuit de
Barcelona-Catalunya. En aquest temps s’ha posicionat com un dels millors
circuits del món en el qual, gràcies a les seves instal·lacions polivalents, hi podem
trobar tant curses de motor com esdeveniments i experiències per empreses i
particulars.

: senyalització i intervenció
: senyalització, extinció d’incendis i Ordre Pit Lane
•
• Responsables de Control
• Comissaris Tècnics
• Direcció de Cursa
• Comissaris Esportius

Només has de complir dos requisits:
•
•
Totes les activitats que tenen lloc al
Circuit es preparen gràcies a diferents
persones implicades en la seva feina i
preocupades pels bons resultats.
Entre ells, cal destacar el col·lectiu
un equip humà
que dedica dessinteresadament part
del seu temps del cap de setmana en
l’organització de les curses que tenen
lloc a les nostres instal·lacions.

Ser major de 18 anys.
Tenir passió pel món del motor.

La formació necessària te la donarem nosaltres sense cap cost.

Què demanem a canvi?
Implicació
Compromís
i sobretot
Gaudir molt de les curses!

Què has de fer per formar part d’aquest equip?
Només has de completar el formulari d’inscripció que trobaràs a la nostra
pàgina web:
. Una vegada tinguem les
teves dades, et convocarem a la prova d’accés que hauràs de realitzar i que et

Havent superat aquesta prova, és possible venir
Per algunes curses és necessari tenir llicència federativa. Aquesta acredita
tenir els coneixements necessaris i s’obté realitzant l’examen que cadascuna de
les federacions (automobilisme i motociclisme) convoca durant l’any. Nosaltres
et mantindrem informat d’aquestes convocatòries perquè no et perdis
l’oportunitat de participar-hi.

Anima’t!
T’esperem per gaudir de les curses
de més a prop i amb més emoció.

Tens més dubtes?
Contacta amb nosaltres:
– tlf. 93 5719715.
O bé visita la nostra pàgina web: www.circuitcat.com.
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