CLUBE KART BRASIL® – CAMPEONATOS DE KART AMADOR
Website: www.clubekartbrasil.com.br
E-mail: contato@clubekartbrasil.com.br
Facebook: www.facebook.com.br/clubekartbrasil.com.br

Política de Preços 2017
1. Valores:
Para participação em qualquer campeonato todo piloto deverá efetuar o
pagamento dos itens a seguir:
Item
Inscrição
Mensalidade
Corrida

Piloto
Periodicidade
Anual
Copa KART BRASIL
KART NIGHT
Mensal (Fev à Dez)
Todos

Valor
R$
R$
R$
R$

Vencimento

100,00 Até 2 dias após a inscrição
60,00
50,00 Todo dia 5 de cada mês
100,00

a. Inscrição: Pago uma única vez para registro do piloto no campeonato.
i. A inscrição dá direito a 1 kit: Camiseta, patch, adesivos,
carteirinha (Desconto de R$ 10,00 em baterias no kartódromo)
ii. O piloto terá direito aos itens acima de acordo com a quantidade
de inscrições que realizou.
1. Se o piloto fizer 1 inscrição: Receberá 1 Kit
2. Se o piloto fizer 2 inscrições: Receberá 2 kits...
iii. As categorias Xtreme e KART NIGHT terão desconto de R$ 65,00
caso o piloto esteja inscrito nas categorias Master, Light ou
Estreantes.
b. Mensalidade: Deverá ser pago de Fevereiro à Dezembro, a partir do mês de
entrada no campeonato à Dezembro. Em caso de Ausência o valor da
mensalidade será de R$ 30,00 (Copa KART BRASIL e KART NIGHT)
c. Corrida: Deverá ser pago de Fevereiro à Dezembro, a partir do mês de
entrada no campeonato à Dezembro, exceto em ausência comunicadas à
organização.
d. Convidados: Pilotos convidados não pontuam no campeonato e valor
individual de sua participação é a mesma do piloto inscrito – sem direito a
premiação.
2. Formas de Pagamento:

Boleto bancário enviado ao e-mail do piloto ou responsável alguns dias antes
do vencimento e no dia do vencimento.
3. Regras:

3.1.

3.2.

Em caso de necessidade de ausência ou impossibilidade de
participação do piloto em determinada corrida do calendário, o
mesmo deverá informar à organização do Clube KART BRASIL.
O piloto ausente deve realizar o pagamento da mensalidade para
manutenção da vaga na categoria. O não pagamento da
mensalidade será considerado como desistência por parte do piloto
na participação do campeonato.
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3.3.

Em caso pagamento em atraso ou no dia da corrida, será acrescido
multa de 7% e juros de 1% a.m. na mensalidade.

