X CAMPEONATO BRASILEIRO RALLY DE REGULARIDADE HISTÓRICA

.

1º ETAPA: CIRCUÍTO DAS ÁGUAS PAULISTA

FICHA DE INSCRIÇÃO
Após ler e concordar com o regulamento, imprima, preencha e assine essa ficha,
anexe o comprovante de pagamento e envie para o e-mail:

rallyebaa@encontroaguasdelindoia.com.br
ASSINALE A OPÇÃO DE VALORES:
VALOR DA INSCRIÇÃO DO VEÍCULO: R$

450,00

(valor para piloto e navegador, inclui almoço
para duas pessoas em Holambra, troféu ou medalha de participação, gps, adesivos, brinde e entrada no Welcome Drink
do EBAA)

VALOR DO RALLY PARA QUEM FOR INSCRITO NO
5º ENCONTRO BRASILEIRO DE AUTOS ANTIGOS: R$ 400,00 (valor para piloto e
navegador, inclui almoço para duas pessoas em Holambra, troféu ou medalha de participação, gps, adesivos e brinde)


Se inscrito do EBAA 2018, informe o número da sua inscrição:

PILOTO:
NOME:
CPF:
CIDADE/ESTADO:
CELULAR:
EMAIL:
NAVEGADOR:
NOME:
CPF:
CIDADE/ESTADO:
CELULAR:
EMAIL:

DATA NASC: ____/_____/_______

DATA NASC: ____/_____/_______

OCUPANTE ADICIONAL:
NOME:
CPF:
DADOS DO VEÍCULO
MARCA:
MODELO:
ANO:

DATA NASC: ____/_____/_______

PLACA:

Certificado de Registro e Licenciamento do Carro


O carro possui certificado de registro e licenciamento válidos e atualizados expedidos
pelos órgãos oficiais brasileiros: ( ) SIM ( ) NÃO
INSTRUMENTOS DO CARRO:
Instrumentos são os originais de aparência, mecanismo e funcionamento?
( )SIM ( ) NÃO
Instrumentos são modificados? ( )SIM ( ) NÃO
Existe algum instrumento não original presente no carro, mesmo que não conectado? Se
marcou SIM, liste abaixo os instrumentos: ( )SIM ( ) NÃO





CATEGORIA:

MODALIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO:
Clássica ( )
Avançada ( )

(

) estou ciente e de acordo com o regulamento do Rally e
declaro que todas as informações acima são verdadeiras.

NOME POR EXTENSO E ASSINATURA:

Favor efetuar um depósito para a conta abaixo.
Após depósito, envie o comprovante junto com a ficha de inscrição
preenchida para:

rallyebaa@encontroaguasdelindoia.com.br
A Organização do Evento entrará em contato após receber a
ficha, para validar sua inscrição.

