1º PASSEIO DE CLÁSSICOS FEXPOMALVEIRA

INTRODUÇÃO
Pela primeira vez a Fexpomalveira realiza um Passeio de Clássicos.
OBJECTIVO
Angariação de fundos a favor do Posto de Assistência Social da Malveira, Instituição de Solidariedade Social com as respostas sociais: de Creche,
Jardim de Infância, CATL, Centro de Dia e Apoio Domiciliário.
EM QUE CONSISTE O PASSEIO
Este evento está desenhado para ser realizado apenas uma vez por ano, tendo por objectivo juntar todos aqueles que gostam de Carros Antigos e
apreciem o concelho de Mafra. Não tem caracter desportivo ou competitivo.
PROGRAMA
O Passeio terá início às 9h, com concentração no Largo da Feira da Malveira. Em simultâneo, será feita a confirmação dos participantes e entrega
da documentação. Com partida às 9h45, o Passeio terá como percurso: Paragem para pequeno-almoço no Centro de Dia do Posto de Assistência
sito na Rua do Pinhal nº3 S.Miguel de Alcainça, visita guiada ao convento de Mafra, realização de percurso até ao recinto da FEXPOMALVEIRA
onde será servido o almoço.
QUE VIATURAS PODEM PARTICIPAR?
Este passeio destina-se a todo o tipo de viaturas (carros e motos) com mais de 25 anos.
QUAL É O VALOR DA INCRIÇÃO E COMO PARTICIPAR?
O valor da inscrição é:
Condutor com veículo 15 Clássicos
Acompanhante 10 Clássicos
As inscrições só serão consideradas válidas após remessa da ficha de inscrição e confirmação do pagamento.
As inscrições são limitadas.
Será oferecida uma lembrança por carro ou mota
O preço inclui entrada nos locais designados, roteiro com o percurso, lanche, almoço dentro do recinto da FEXPOMALVEIRA.
DATA LIMITE DA INSCRIÇÃO
Inscrição é obrigatória, sendo a data limite de inscrição até dia 6 de Agosto. A validação ocorre após o pagamento da inscrição. Para inscrições
depois da data limite, acresce 3 Clássicos por condutor/acompanhante.
COMO SE PODE EFECTUAR A INSCRIÇÃO?
Através do preenchimento do formulário que pode encontrar no site da FEXPOMALVEIRA (https://www.fexpomalveira.pt/classicos) ou na Junta de
Freguesia da Malveira.

Por favor leia todas as normas presentes neste regulamento para desfrutar ao máximo do encontro que
preparámos para si.
NOTA IMPORTANTE
Para participar neste evento é necessário preencher uma ficha de inscrição, assinar a declaração de responsabilidade e pagar as
respectivas taxas de acordo com as condições descritas nessa ficha de inscrição.
Requisitos legais e normativos: Os veículos e os participantes deverão cumprir com os requisitos legais no que respeita a
creditação oficial para conduzir e habilitação do veículo para circular em estrada aberta.
Nomeadamente, é necessário que condutor e veículo tenham os seguintes documentos vigentes: Carta de condução, seguro de
viatura, certificado de inspecção válido, certificado de matrícula ou título de registo de propriedade e livrete.
Estes requisitos legais são da inteira responsabilidade do condutor e/ou proprietário do veiculo.
A ORGANIZAÇÃO DESTE PASSEIO NÃO COLOCARÁ DELIBERADAMENTE OS PARTICIPANTES E TERCEIROS EM
SITUAÇÃO PERIGOSA, QUE POTENCIE O RISCO DE ACIDENTE. COMO TAL A RESPONSABILIDADE DE QUALQUER
ACIDENTE NÃO PODERÁ SER IMPUTADA Á ORGANIZAÇÃO OU AOS SEUS REPRESENTANTES.

A organização desenvolveu uma declaração de responsabilidade que deve ser assinada pelos condutores do veículo, a qual se
descreve neste documento:
“ Declaramos estar conscientes dos riscos inerentes ao desenrolar deste tipo de eventos. Garantimos durante o passeio o
cumprimento das regras de segurança impostas pela Organização, assim como todas as regras do código da estrada.
Garantimos o cumprimento das disposições que a organização da prova emitir assim como o regulamento específico do
passeio”
O ACTO DE INSCRIÇÃO NO 1º PASSEIO CLÁSSICOS DA FEXPOMALVEIRA, PRESUPÕE A ACEITAÇÃO DO DESCRITO NESTE
REGULAMENTO E A ASSINATURA DO COMPROMISSO DE RESPONSABILIADE.
REGULAMENTO
1. A Organização não se responsabiliza por quaisquer actos de vandalismo ou furto de viaturas durante o encontro, bem como por
nenhum tipo de acidentes ou infracções cometidas pelos condutores;
2. Ao efectuar esta inscrição, o condutor toma conhecimento dos riscos associados á acção, assumindo toda a responsabilidade por
qualquer acidente ou danos daí inerentes quer no signatário quer em acompanhantes e/ou terceiros renunciando a qualquer pedido
de indemnização ou responsabilidades aos promotores do passeio;
3. A organização reserva a possibilidade de exclusão de inscritos que, no decurso da actividade comprovem não respeitar os
princípios de boa convivência com os demais participantes ou as disposições legais e regulamentadoras aplicáveis. As inscrições
serão limitadas também a um número máximo de inscritos a apurar em função da logística e operacionalidade do passeio;
4. Respeite sempre as indicações de segurança dadas pela Organização. Os elementos da Organização estão identificados. Recorra
a eles sempre que necessitar de um esclarecimento ou auxilio;
5. No Passeio cumpra integralmente o Código da Estrada;
6. Na passagem por povoações, montes, rebanhos de gado ou locais assinalados, deve redobrar a atenção e circular mais devagar;
7.No Passeio não existem Prémios de Classificação, pelo que poderá desfrutar com tranquilidade de toda a riqueza natural do
percurso. Não force ultrapassagens e facilite as mesmas. De preferência adopte uma condução defensiva durante todo o percurso;
8. Se a qualquer altura desejar abandonar o passeio, por favor informe a Organização;
9. Caso exista, é obrigatória a afixação da publicidade fornecida pela FEXPOMALVEIRA
10. À Organização reserva-se o direito de recusar qualquer tipo de inscrições, sem que tenha de esclarecer os motivos que
fundamentam tal procedimento;
11. As viaturas terão obrigatoriamente de estar legalizadas, possibilitadas de circular, possuir selo de circulação e seguro, não sendo
da responsabilidade da FEXPOMALVEIRA o incumprimento deste ponto;
12. Os condutores terão de apresentar as suas cartas de condução válidas, sem a qual lhe será negado pela Organização a
participação no Passeio;
13.Troféus
a) Serão atribuídos troféus às viaturas inscritas de acordo com a seguinte classificação:
Troféu para o carro mais antigo;
Troféu para condutor mais antigo;
Troféu para o condutor que realizou mais Km para estar presente;
14. A FEXPOMALVEIRA reserva-se o direito de alterar o presente regulamento ou até anular o passeio se a isso se vir obrigada por
motivo de força maior, dando conhecimento a todos os participantes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________, ________ Agosto 2018
Carro: ______/_______/_______
Declaro ter lido e compreendido o regulamento que me foi apresentado.

_________________________________________________________________________________________

