
EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS NO PAULISTANO 2022 

Tendo como objetivo a divulgação da memória automobilística aos associados do 
Paulistano, será realizado nos dias 3 e 4 de setembro de 2022 a EXPOSIÇÃO DE 
CARROS ANTIGOS NO PAULISTANO 2022. 

Este evento consistirá na exposição de veículos antigos de propriedade dos sócios e 
que será realizada no primeiro andar (térreo) da garagem do clube e obedecendo às 
regras abaixo expostas no Regulamento do evento. 

 

REGULAMENTO: 

1- Este evento é destinado exclusivamente aos associados e seus dependentes de 
qualquer modalidade do Clube, não sendo aceitas inscrições de veículos em 
nome de terceiros.  

2- Caso o veiculo esteja em nome de pessoa jurídica, o associado ou seu 
dependente deverá constar obrigatoriamente no quadro social da mesma. 

3- Os associados interessados em expor seus veículos antigos deverão enviar 
cadastro dos mesmos, constando os seguintes dados: Nome, marca e modelo 
do veiculo, ano de fabricação, placa e anexar foto(s) do mesmo. 

4- As inscrições e envio do cadastro deverão ser feitas até 31 de julho de 2022 e 
serão permitidas até 6 inscrições por cada sócio e/ou seus dependentes sujeitos 
a aprovação da Comissão Organizadora. 

5- Só serão aceitas inscrições de carros ou motos de mais de 30 anos, ou seja, ano 
e modelo 1992 e anteriores, devendo estes ser de fabricação americana, 
europeia ou brasileira. 

6- Estes cadastros estarão disponibilizados por Internet (pagina do Clube) ou 
entregues na Secretaria Avançada (localizada na garagem, imediatamente antes 
das catracas de acesso ao Clube). 

7- A Comissão Organizadora selecionará entre todos os inscritos os veículos que 
serão expostos, considerando a diversidade e a importância dos mesmos em 
função do espaço a ser disponibilizado. 

8- Os proprietários que tiverem seus veículos selecionados deverão preencher 
ficha de expositor informando maiores detalhes e concordando com os termos 
deste regulamento e outras eventuais condicionantes como espaço da 
exposição de seu veiculo, detalhes de chegada e saída dos mesmos e quaisquer 
outras dispostas pela Comissão Organizadora. 

9- Os veículos expostos serão identificados por placa contendo informações como 
marca, modelo, nacionalidade e nome do proprietário (opcional). 

10- O evento será divulgado em todos os meios de comunicação do Clube, entre 
os quais: Revista, Site, Facebook e Painéis. 

11- As decisões da Comissão Organizadora são finais e irrecorríveis 
 

 

 



outros: 

 

a- Ao participar deste evento, os associados e seus dependentes aceitam 
desobrigar automaticamente o Clube, bem como seus consultores, responsáveis 
executivos, conselheiros e diretores (em conjunto, as “Partes Liberadas”), de 
qualquer tipo de responsabilidade legal, obrigações futuras ou processos por 
qualquer tipo de perdas ou danos a pessoas, propriedade ou bens pessoais, 
incluindo, mas não se limitando a lesões, incluindo a morte causada a esses 
participantes ou a terceiros, e relacionadas total ou parcialmente, direta ou 
indiretamente com a participação no evento  Além disso, os associados s 
automaticamente aceitam defender e manter em paz e a salvo as Partes 
Liberadas de todo tipo de responsabilidade legal, processo, perda, danos e 
prejuízos, incluindo honorários de advogados, sofridos pelos participantes ou por 
terceiros por motivo de violações dos direitos de propriedade intelectual, direitos 
de autor, direito a imagem, por motivo de uso e/ou publicação das participações 
em qualquer meio de comunicação, incluindo e não limitado aos meios de 
comunicação do Clube ou eventual cobertura feita por jornal,  televisão, Internet 
e impressos. 

 
b- Os Participantes concordam expressamente que as Parte Liberadas não serão 

responsáveis por qualquer problema externo ou de força maior que possa 
impossibilitar a participação em alguma das datas previstas. O Paulistano se 
reserva o direito de, na eventualidade deste evento não poder ocorrer por 
qualquer razão, cancelá-lo, adiá-lo ou modificá-lo.  

 


