
 



 معرض السيارات القديمة ولوازمها
 )20/4/2012إلى  16/4من(

 
 الشاحنات و الرودستر 4x4 فئة الصالون البيك اب .تجمع لهواة السيارات القديمة

 
 .يومياً )مساءً 10 -صباحا 10(مشاركة السيارات القديمة من الساعة -1
 .التنظيف يوميا )درهم 150رسوم المشاركة ( مسابقة وجائزة أجمل سيارة  -2
 .للجمهور  على المسرح المفتوح مسابقة األسئلة للسيارات التراثية -3
   .لالختيار النسائي  اختيار الجمهور كالسيكيه او تراثيه   أجمل سيارة -4

 .مستعملة أو حديثة) أفراد -محالت -شركات(القديمة  عرض لقطع غيار السيارات-5     
 .مستعملة أو حديثة)أفراد -محالت -شركات(السيارات القديمة اإلكسسواراتعرض -6     
 .) بين العارضين شراءالبيع وال امكانية  ( .تبادل أفكار ومشاريع للسيارات القديمة-7     
 ).السيارات القديمة فقط(إمكانية مشاركة معارض السيارات-8     

               .القديمه السيارات وترميم إمكانية مشاركة الكراجات لتصليح وصبغ -9
و لكل مشارك بسياراتة , الصحاب الجوائز كووس او درووع  وشهايد: الجوائز  -10
                          .التراث الثقافية  قريةابوظبي للسيارات الكالسكية  و ناديمن 
 الموافقة القديمة او للمعرض القادم انتظار للسيارات لبيع وشراء  مزاد مقترح  -11

 . الجهات المختصة
وجد حرس وحواجز والنظافه حيث ي )من غير رسوم(مشاركة السيارات : مالحظة
 .مطلوب المعلومات الفنية من اصحاب السيارات المشاركة لكل سياره, اليومية

 عرض السيارات ل أخرى رسوم
 داخل الصالة خارج الصالة المشاركين

 درهم 500 اليوجد للهواة القديمه  عرض السيارات
 االماكن محدودة

 درهم 2000 درهم 1000 عرض الشركات أو المؤسسات
 االماكن محدودة

عرض الكراجات ومؤسسات قطع 
 القديمهالغيار

 درهم 2000 درهم 1000
 االماكن محدودة 

 
 مربع متر 3x 6المساحات 

 6231323 050للحجز على رقم  10/4/2012آخر يوم لتقديم المشاركات 
   15/4/2012-  10من تاريخ  والصاله  استقبال السيارات في الساحة

 
 الكابتن راشد التميمي                                                    

 مدير معرض السيارات التراثية والكالسيكية
 نادي ابوظبي للسيارات الكالسيكية الراعي الرسمي

 .وقرية التراث الثقافية
 

 



Abu Dhabi Classics Motors Club 
In association with  Heritage and cultural Village 

Alshaklah Heritage Festival 
 

(From 16/4  to 20/4/2012 – 
 Old Post Cars and its accessories. 

 
1-  Participation of old cars (10 am until 10 pm daily)  
2-  Competition and award of most beautiful car (participation fees of AED 150)  
3-  Questions tournament of heritage cars on the open stage 
4-   Best Car of Women Choice  
5-  Gathering of enthusiasts of old cars  
6-  View of spare parts for old cars (companies - shops - individuals) Used or new  
7-  View of old accessories (companies - shops - individuals) used a modern  

 
8-  Exchange of ideas and projects of old cars  
9-  Possibility of participation of post cars Show rooms (old cars only)  
10-  The possibility of post garages for the repair and dye and restoration of old cars 

 
 Note: Participation of non-car fees  
 
*Other fees for the Car Show  
 
 Proposal ( old accessories)  
 
Participants   Outside the Hall Inside the Hall 

Car Show for Amateurs 
Companies Show or institutions 
View garages and spare parts 
enterprises 
 

              -- 
AED 1000 
AED 1000 

AED 500 Limit space 
AED 2000 limit space 
AED 2000 limit space 

 
            3X6 square meters of space  
 
Receiving cars on sight starts from the date of 10-15/4/2012  
Last day for entries is 10/04/2012  
Reservation number 050 6231323  
 
Captain Rashid al-Tamimi  
Director of the Heritage Gallery and classic cars 
 
 



Classic cars show , Local map , Katam 
al shaklah, alain sportplex club , UAE   

 

 
 
 
 

:       050 6231323Contact no  
 

www.adc3.aeU1T                                    
    

www.alainclassiccarsmuseum.comU1T                    
 

         Ualn5115@hotmail.commail: -EU1T 
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