3º Passeio AUTOMOBILIA

Nº

20 de Maio de 2017
FICHA DE INSCRIÇÃO
CONDUTOR
Nome ………………………………………………………………………………………………………………………………
Morada Completa ……………………………………………………………………………………………………………
Código Postal …………………… - …………………………………………………………………………………………
E mail ……………………………………………………………… / Telemóvel ………………………………………
Carta condução nº……………………… Validade ……………… Data nascimento …………………..

□

Sócio C.A.A.A. nº.......

□

Não Sócio C.A.A.A.

ACOMPANHANTES
1 - Nome …………………………………………………………………………………………………………………………

2 - Nome …………………………………………………………………………………………………………………………

3 - Nome …………………………………………………………………………………………………………………………

□

AUTOMÓVEL

□ MOTO / MOTORIZADA

Marca …………………………………………………………

Modelo …………………………………………………

Matrícula ……… - ……… - ……… Ano da 1ª matrícula………………… Cilindrada …………………… …

Valor da inscrição :

Automóvel ou Moto:

Sócio CAAA: 15,00€

Acompanhante:

20,00€ cada pessoa

Não Sócio CAAA: 20,00€
(crianças até 10 anos: gratuito)

Efectuar transferência para o NIB / IBAN do CAAA : Banco BPI - PT 50 0010 0000 1648 1660 0012 0
Declaro estar absolutamente consciente da necessidade de cumprimento das regras de circulação nas estradas
públicas, pelo que assumo inteira e total responsabilidade pelo cumprimento daquelas regras durante este Passeio.
……………………………………………… , ………… de ……………………………………………… de 2017
O Condutor

Contactos

___________________________________________________

email: caaa@caaa.pt

Telef: 917 553 730

Descrição geral


O Passeio Automobilia 2017 realiza-se no dia 20 de Maio de 2017.



Destina-se a veículos automóveis, motos (com ou sem side-car) e motorizadas fabricados até 31-12-1980.



O Passeio terá inicio pelas 09:00h no Rossio, em Aveiro com check-In no Hotel Moliceiro, e estacionamento dos
veículos no mesmo local.



O percurso irá percorrer Aveiro e regiões vizinhas com o propósito de mostrar as belezas naturais e históricas.
O almoço terá lugar num confortável restaurante na região de Aveiro e o percuro será concluído na
Automobilia, com os veículos a ficarem aparcados no interior do recinto, para exibição aos visitantes.



O valor da inscrição, independentemente de ser para automóveis ou motos, é de de 15,00€ para sócios e de
20,00€ para não sócios e acompanhantes.



As crianças até 10 anos de idade estão isentas de pagamento.



O Passeio está limitado à inscrição de 40 veículos automóveis e 40 motos / motorizadas.



Cada participante terá direito ao almoço, lembranças e brindes diversos, prémios de presença e prémios a
concurso, conforme se discriminam a seguir, bem como entrada gratuita na Automobilia com recurso ao
identificativo do Passeio. A organização oferecerá também as fotos tiradas durante o evento, através de link
na internet, onde todos os participantes poderão descarregar as fotos que lhes interessarem de forma
gratuita.

Prémios a Concurso
Prémio para o carro mais antigo
Prémio para a mota mais antiga
Prémio para o condutor mais jovem
Prémio Best of Show

Disposições gerais sobre os prémios a concurso


O Prémio Best of Show é para atribuir ao automóvel ou mota eleito como o exemplar mais perfeito, correcto e
melhor restaurado / preservado, de acordo com a votação dos próprios participantes, mediante boletim de
voto a ser disponibilizado pela Organização.



A entrega de prémios será efectuada depois da entrada dos veículos no recinto da Automobilia, no salão do
átrio da AveiroExpo, 1º andar, pelas 18h.



Das decisões tomadas sobre os prémios atribuídos não haverá recurso.



Todos as situações não previstas no presente regulamento, serão avaliadas e decididas pela Organização do
Passeio da Automobilia 2017, composta por: Eduardo Almeida e Pedro Dias

Contactos

email: caaa@caaa.pt

Telef: 917 553 730

