
STEC  TEAM FÖRARAVTAL   

Pay&Drive team 

Att vara teamförare i STEC team kräver flera saker som man måste veta om. 

1 Man är ambassadör för teamet och sprider positiv energi på sociala medier om teamet 
samt om STEC  Har man synpunkter så tar man det på banan med teamchefen . 

2 Bilar går sönder i formel 1 och inom STEC men vi gemensamt som team gör allt vi kan att 
köra på ett sätt så vi håller oss på banan och att bilens tekniska delar håller men vi ska veta
innan start att krascher kan uppstå likaså motor haverier. 

3 Vi håller ihop som ett team och tar segrar och förluster alla förare är lika viktiga oavsett 
vana eller varvtider.  Vi är alla duktiga racing förare som håller ihop.

4 All form av utrustning handskar overaller skor osv är STEC egendom och kan köpas loss 
efter överenskommelse med STEC 

5 Vi försöker i den mån det går att vara med på ev officiella uppdrag som mässor och 
bilutställningar detta är inför 2021 som det kan bli aktuellt med ev Elmia osv. 

6 Vi gör alla allt för att sprida budskapet att teamet uppmärksammas och STEC ska göra 
allt vi kan för att skapa en plattform för att fler  ska kunna få chansen i framtiden. 

7 Vi gör alla vad vi kan för att få uppmärksamhet och samverkande företag att vilja 
profilera sig med vårt team för att få ekonomiskt stabilitet i teamet. 

8 Vi håller ihop , stöttar varann , peppar varann , och gör detta team till ett stabilt team för
då kommer vi kunna ha ett riktigt bra racing år 

9 ”Brake it pay it ” Kör du som förare sönder bilen i någon form av kontakt med andra bilar
eller staket , däck eller liknande utanför banan så betalar du som förare kostnaderna att 
laga detta. 

10. Saknar du racing Licens så ingår denna i avgiften 

Förare ____________________________________________________DATUM ___________


