
RALI DOS CASAIS 2018  
1ª EDIÇÃO – 16/06/2018 (sábado) – Monte Aprazível 

Inscrições Limitadas a 50 Carros 
Organização: Luciana e Vandão: 98118.8445 (TIM) 

 
CARROS: 
(__) PAIXÃO                     (__) AMOR                              (__) PURPURINA 
 

 
PILOTO:–                   CAMISETA: P (_) M (_) G (_) GG (_) EG (_) EGG (_) 
NOME:                                                                                          DATA NASC:                                                    

CIDADE:                                                                                CONTATO CEL: 

NAVEGADOR:–             CAMISETA: P (_) M (_) G (_) GG (_) EG (_) EGG (_) 
NOME:                                                                                         DATA NASC:                                                    

CIDADE:                                                                                CONTATO CEL: 
 

VEÍCULO:– 
MARCA:                                                                    MODELO: 

PROPRIETÁRIO: 
 

ZEQUINHA 1:–            CAMISETA: P (_) M (_) G (_) GG (_) EG (_) EGG (_) 
NOME:                                                                                          DATA NASC:                                                    

CIDADE:                                                                                CONTATO CEL: 
 

ZEQUINHA 2:–            CAMISETA: P (_) M (_) G (_) GG (_) EG (_) EGG (_) 
NOME:                                                                                         DATA NASC:                                                    

CIDADE:                                                                                CONTATO CEL: 
 

ZEQUINHA 3:–            CAMISETA: P (_) M (_) G (_) GG (_) EG (_) EGG (_) 
NOME:                                                                                         DATA NASC:                                                    

CIDADE:                                                                          CONTATO CEL: 
 

 

DECLARAÇÃO: 
Declaram que estão cientes que o referido rali, embora de regularidade, os participantes participam da prova por 
conta e risco próprio, isentando de responsabilidade os membros da organização e patrocinadores de eventual 
acidente e conseqüência que por ventura venham a ocorrer durante a prova, sendo os envolvidos os únicos 
responsáveis pelos danos causados a terceiros, propriedade de terceiros e à natureza. Declaram, ainda, neste ato, de 
livre e espontânea vontade, que autorizam expressamente o direito à utilização e veiculação do som de sua voz e sua 
imagem pela organização do evento, inclusive em campanhas publicitárias e outras que venham ser realizadas, uma 
vez que visam apenas à divulgação do evento, sem nenhuma intenção de causar prejuízo ou ofensa à imagem.  
VALOR DA INSCRIÇÃO 
CARRO = R$ 100,00  de 01 a 20 vagas  /  R$ 120,00  de 21 a 40 vagas / R$ 150,00  de 41 a 50 vagas 
(duas camisetas, +  duas pulseiras p/ a festa de confraternização 
ZEQUINHA = R$ 50,00 (uma camiseta + uma pulseira p/ a festa de confraternização) 
CAMISETA AVULSA: R$ 40,00 (quarenta reais).  


