FREGESIA DE SANTO ANTÓNIO

REGULAMENTO DO ENCONTRO DE AUTÓMOVEIS CLÁSSICOS DE SANTO
ANTÓNIO

1. Introdução e objetivos
O 1º encontro de automóveis clássicos, promovido pela Junta de Freguesia de Santo
António tem o objetivo de promover a amostragem ao público de viaturas Clássicas
e o convívio entre os seus proprietários.
O encontro será aberto a todas as pessoas que quiserem associar-se a este evento.
A organização pretende que o encontro seja um espaço de convívio entre aqueles
que se interessam, pelas viaturas clássicas, a sua exposição e a realização de um
passeio por alguns pontos-chave da freguesia.

2. Regulamento
2.1 Admissão à inscrição
O encontro será aberto a todas as pessoas que quiserem associar-se a este evento e
que sejam possuidores de veículos antigos, clássicos, clássicos desportivos e
desportivos contemporâneos. A organização reserva-se o direito de recusar
inscrições que não estejam contempladas nestes requisitos. As inscrições serão
limitadas também a um número máximo de inscritos a apurar em função da logística
e operacionalidade do passeio.
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Para participar neste evento é necessário preencher uma ficha de inscrição, assinar
a declaração de responsabilidade e pagar as respetivas taxas de acordo com as
condições descritas nessa ficha de inscrição.

2.2 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 inspeção 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 À JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO OU 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 pelo
regulamento. Assim como todas as regras do código da estrada.

FREGESIA DE SANTO ANTÓNIO

Garantimos o cumprimento das disposições que a organização da prova emitir assim
como o regulamento específico do passeio”

O ato de inscrição neste passeio no encontro de clássicos e desportivos 2016 da
Freguesia de Santo António, pressupõe a aceitação do descrito neste regulamento
e a assinatura do compromisso de responsabilidade.

2.3 Taxas de inscrição
As taxas são atribuídas por carro contando que são dois participantes, e terão o
valor de 15,00 Euros – 10,00 Euros pelo primeiro participante e 5,00 Eur pelo
segundo.

2.4 Programa do encontro.
08h30 - O programa será iniciado com uma concentração e exposição das viaturas
no Impasse 2 do Caminho da Igreja e estacionamento anexo.
09h30 - Entrega de toda a documentação aos participantes.
11h30 - Partida junto à praça de Táxis de Santo António, para passeio pela freguesia,
(ver percurso em documento anexo).
12h30 - Estacionamento miradouro do Pico dos Barcelos, ficando as viaturas em
exposição.
13h00 - Almoço convívio.
16h00 - Entrega de certificados de participação.
16h30 - Encerramento do evento.

