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Caros Sócios
Em primeiro lugar espero que se encontrem todos de saúde, junto com as vossas
famílias.
Na sequência das medidas de desconfinamento que têm sido anunciadas pelos
nossos governantes, a AKM, apresentou às autoridades regionais um pedido para
que fosse autorizada a retoma da atividade (karting de lazer e competição).
Tal pedido, foi aceite e foi já anunciado por Sua Exa. o Sr. Presidente do Governo
Regional da Madeira, a autorização ao regresso do karting.
Claro está que a retoma, conforme tem acontecido com todas as demais
atividades económicas e desportivas, obedece a rigorosos planos de contingência,
com respeito pelas regras neles esplanadas, não se permitindo desvios ou
incumprimentos.
Neste momento estamos a elaborar o plano de retoma, pelo que agradecemos, a
quem queira colaborar com as suas opiniões, que nos remetam, se possível até este
próximo domingo.
Ainda assim, cada um de nós terá de ser um elemento de segurança e temos de
cumprir rigorosamente com as regras que forem determinadas, por mais incómodas
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ou difíceis que as mesmas se apresentem, contudo, apenas com a colaboração de
todos, podemos ter sucesso nesta nova caminhada.
Esperamos abrir o kartódromo, no decurso da próxima semana, logo que
consigamos a aprovação do nosso plano de contingência pela DRS e logo que
estejam asseguradas todas as condições necessárias.
Ao longo da próxima semana anunciaremos as medidas e iremos numa primeira
fase começar com a retoma do karting de lazer e dos treinos, respeitando
rigorosamente o plano de contingência.
A todos pedimos um esforço e responsabilidade percebendo-se que o perigo
ainda existe e não podemos facilitar, nem por nós, nem pelos outros.
Esperamos vê-los o mais breve possível na nossa casa comum, ou seja, no
Kartódromo do Faial.
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