FICHA DE INSCRIÇÃO
Etapa: __________________________
Nº Inscrição: ________________________
Veículo: _____________________________

Nº Porta: _____________
Placa: _________________

Categoria: _______________________
Chassi: ___________________________

PILOTO
Nome:

CPF:

Telefone:

Endereço:
Bairro:

Cidade:

Estado:

E-MAIL:

Data Nascimento:

Contato em caso de emergência:

Parentesco:

CEP:
Sexo:
Telefone:

NAVEGADOR:
Nome:

CPF:

Telefone:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

E-MAIL:

Estado:
Data Nascimento:

CEP:
Sexo:

ACOMPANHANTES:
Acompanhante 01:

Data de Nascimento:

Assinatura:

Acompanhante 02:

Data de Nascimento:

Assinatura:

Acompanhante 03:

Data de Nascimento:

Assinatura:

Declaro para os devidos fins, que recebi os regulamentos do rally de regularidade denominado “MITSUBISHI MOTORSPORTS” (regulamento
geral desportivo e regulamento particular da prova),assim como o protocolo de segurança do COVID, estando ciente que devem ser
obedecidos em todos os seus termos, assim como deverão ser respeitadas as normas e leis de transito, conforme preceitua o Código de
Transito Brasileiro em vigor no país, e as orientações verbais ou escritas recebidas dos organizadores do rally previamente, ou no decorrer
de qualquer de suas atividades, sob pena de ficar impedido da participação do evento.
Declaro ainda, que tenho plena ciência do percurso a ser percorrido e do tipo de competição esportiva (rally de regularidade) da qual irei
participar, motivo pelo qual assumo total responsabilidade pela integral reparação danos materiais, pessoais e morais que possa vir a sofrer
ou que sejam causados a terceiros (incluindo ocupantes do veículo com o qual participo da competição) em decorrência de qualquer
incidente no qual venha a me envolver durante a realização de qualquer etapa, prova, treinamento ou atividade do evento, bem como pelo
pagamento de todas as despesas e honorários médicos e hospitalares necessários em qualquer eventualidade, renunciando ao direito de
pleitear da HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, de qualquer membro da equipe organizadora do “MITSUBISHI MOTORSPORTS”, dos
patrocinadores ou dos concessionários MITSUBISHI, qualquer espécie de indenização.
Outrossim, declaro ceder integralmente e a título gratuito, por prazo indeterminado e em caráter exclusivo, todos os direitos relativos à minha
imagem à HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA., aos patrocinadores, aos co-patrocinadores a aos organizadores do evento, permitindo a
estes a exposição de minhas imagens em qualquer meio de comunicação, nacional ou internacional, antes, durante e após o evento, sem
qualquer restrição. Por fim, declaro estar em plenas condições de saúde física e psicológica para participar de uma competição dessa
natureza.
Declaro esta ciente que em caso extravio e/ou dano, total ou parcial, do(s) equipamento(s) GPS RASTRO TOTEM instalado(s) em meu veiculo,
fico responsável em ressarcir os prejuízos decorrentes., que será no valor de R$ 1.200,00 por equipamento. Estando ciente também de minha
responsabilidade em devolver o equipamento no termino da prova mesmo em caso de quebra ou abandono. Caso o equipamento não seja
devolvido estou ciente que devo enviar na segunda feira via sedex pago o equipamento para o endereço solicitado.

____________________________________
PILOTO

____________________________________
NAVEGADOR

