Regulamento Geral
Clássicos a Fátima 2018
Fátima – Portugal
22 de Abril 2018

Termos e condições do evento
O presente regulamento poderá sofrer alterações a qualquer momento.
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1 - Breve descrição
O Clássicos a Fátima é um encontro organizado pelo Clube de Automóveis Antigos de Santa
catarina da Serra, designado como CAASCS, direcionado para todos, sócios ou não sócios,
de outros clubes de automóveis clássicos.
Este encontro é um evento turístico, sem caracter competitivo. O principal objetivo deste
encontro é criar a oportunidade para estabelecer e manter relações de amizade com
pessoas, com interesses comuns na área dos automóveis clássicos.
Não é definitivamente um evento comercial, sendo os custos suportados através da
aplicação do valor da inscrição dos participantes e entidades oficiais envolvidas.
Não é um evento espetáculo em que ficamos à espera para ver, mas um em que todos os
participantes em conjunto com o seu clássico são o espetáculo. Todos são convidados a
participar com o seu clássico.

2 - Organização e localização
CAASCS - Clube de Automóveis Antigos de Santa Catarina da Serra
Rua do Desportivo, Nº23
Santa Catarina da Serra
2495-155 Santa Catarina da Serra
NIF: 506 305 163
Este evento decorrerá no dia 22 de Abril de 2018. A sua realização será dividida entre os
espaços designados como parque Nº13 e 14 do Santuário de Fátima, e a área envolvente
na freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

3 - Elegibilidade
São aceites como participantes todas as pessoas que sejam membros válidos, ou não, de
um clube de automóveis antigos/clássicos, e que tenham registado e pago a sua inscrição
em tempo útil e obtido a confirmação desse registo (ver ponto 7).
São também elegíveis todas as pessoas que queiram participar, a título individual ou em
grupo.
São aceites como participantes um número limitado de pessoas que se tenham registado e
pago a sua inscrição diretamente ao CAASCS e obtido a confirmação deste registo (ver
ponto 7).
São aceites todos os veículos com o registo da 1ª matrícula anterior à data de Abril 1997,
legalmente licenciados e autorizados para circular na via pública.

Para os inscritos que indiquem ser sócios de Clubes, o CAASCS reserva-se no direito de
confirmar esses factos junto do clube mencionado na inscrição.
Os sócios do CAASCS tem um preço fixo de inscrição. Este preço é extensível a todos os
ocupantes do veículo do sócio, inscritos no evento e que viajem na mesma viatura
conduzida pelo sócio.
A organização reserva-se ao direito de atribuir descontos a clubes ou grupos que se façam
representar com 5 ou mais veículos.

4 - Inscrição inclui
Ao inscrever-se até dia 15 de Abril de 2018, a inscrição por veículo terá direito a:
- Placa Comemorativa Clássicos a Fátima 2018
- Credencial para entrada no evento e participação nas actividades do mesmo
- Flyers turísticos e promocionais da região
- Um Brinde alusivo ao Evento
- Acesso livre ao espaço de gastronomia no horário das 09h00 às 12h00
Para entrar em todos os espaços reservados ao evento é necessário a apresentação da
credencial do evento.

5 - Outras Regras
A participação neste evento é da exclusiva responsabilidade do participante. Ao CAASCS
não é imputável qualquer tipo de responsabilidade.
A todas as partes do evento é aplicável a lei nacional vigente, nomeadamente o código da
estrada.
Não é permitido fumar nos espaços fechados dentro do recinto, nas instalações bem como
no parque automóvel e em recintos devidamente assinalados.

6 - Alteração ao programa do evento
À organização reserva-se o direito de alterar o programa, se necessário, a qualquer
momento (ver página Web).

7 - Registo e Confirmação da Inscrição
O registo de inscrição poderá ser efetuado via internet no site
http://www.classicosafatima.com
O participante poderá igualmente formalizar a sua intenção de inscrição pelo email
"classicosafatima@caascs.com" ou impresso escrito.

Todas as inscrições serão tratadas informaticamente.
A data limite de inscrição é 15 de Abril 2018.
A confirmação do pagamento (cópia) a favor de:
Titular: CAASCS
Banco BIC
NIB: 0079.0000.22229969101.49
IBAN: PT50 0079 0000 2222 9969 1014 9
Código Swift BPNPPTPL
Até ao limite de 5 dias após a data da inscrição, deverão ser enviados os comprovativos de
pagamento, mencionando de forma visível e nítida o código atribuído pelo sistema
informático.
A confirmação tem de ser obrigatoriamente recebida no CAASCS ao cuidado de Miguel
Marques, pelas seguintes vias:
email: classicosafatima@caascs.com
por correio para a seguinte morada:
CAASCS
Rua do Desportivo, Nº23
Santa Catarina da Serra
2495-155 Santa Catarina da Serra
No caso de não comparência, chegada tardia ou partida mais cedo não haverá lugar a
devolução total ou parcial, ou transmissão do valor da inscrição. A inscrição é pessoal e
intransmissível.
A organização tem um prazo de 6 dias úteis para validar a sua inscrição, após boa receção
dos comprovativos de pagamento. Em caso de reclamação o email a utilizar deverá ser
classicosafatima@caascs.com
O inscrito, após boa cobrança da inscrição, receberá um email que deverá imprimir e
apresentar no dia de chegada, comprovando assim a sua participação e pagamento da
mesma.
As condições abaixo expostas já incluem despesas administrativas à taxa em vigor.
Todos os custos de transferência e pagamento são da responsabilidade do participante.

8 - Alojamento
Cada participante é responsável pelo seu alojamento, não estando este incluído no valor da
inscrição.

9 - Lembranças
Haverá lembranças para as seguintes categorias:

- Veículo inscrito com o registo de primeira matrícula mais antiga, devidamente
comprovada.
- Clube com maior número de inscritos.

10 – Atividades
Cada participante poderá participar nas atividades que serão organizados, por sua conta e
risco.

11 - Exclusão
Qualquer participante que ponha em perigo a sua segurança e a de outros, a reputação
deste evento ou que danifiquem veículos ou/e infraestruturas poderão ser excluídos do
evento sem direito a devolução do montante da inscrição.
Participantes que violem as regras ou diretrizes aqui descritas, e/ou que forneçam
informações incorretas aquando do seu registo, são automaticamente rejeitados sem
reembolso.
A não utilização, de forma conveniente e correta, da identificação fornecida (cartão e
pulseira) pela organização do evento será motivo para exclusão.

12 - Reclamações
Reclamações relativas a atividades e prémios terão que ser feitas por escrito ao CAASCS,
até 2 horas depois de anunciados os premiados. A Comissão de atribuição de prémios do
CAASCS decidirá acerca das reclamações, autonomamente.
Em ambos os casos haverá lugar a uma caução no valor de 40,00 €. Se a reclamação não
for considerada válida, não haverá reembolso da caução.
Todos os participantes concordam que não será permitido qualquer reclamação nos
tribunais oficiais.

13 - Posto de informações, comunicações, apoios e
receção de participantes.
Será disponibilizada informação ad hoc na área de "check-in" e placar de informações do
recinto.
Check-in e receção de participantes e clássicos inscritos e confirmados, no parque 13 e 14
do Santuário, nos seguintes horários:
22 Abril 2018 – 08h00 – 11h00

14 - Responsabilidade
Somente veículos licenciados, segurados e inspecionados, serão admitidos neste evento.
Esta norma é válida para qualquer atividade em que seja necessária a utilização do veículo,
a realizar durante o evento. Cada participante conduz e compete por sua conta e risco.
O CAASCS refuta qualquer responsabilidade pelos condutores, acompanhantes e terceiros,
envolvidos em acidentes pessoais, danos materiais e económicos, antes, durante e após o
evento. Com a inscrição e registo os participantes aceitam as regras e condições e exclui o
CAASCS e a organização de qualquer responsabilidade.
O participante terá que agir de acordo com a lei nacional vigente, nomeadamente com o
Código da Estrada.

15 - Concordância com o regulamento
Com a inscrição e registo, os participantes aceitam os termos e condições deste evento
(constantes neste documento).
Os participantes aceitam explicitamente, sem reservas, as regras, orientações e condições
presentes neste documento.
Todos os inscritos confirmam que os seus dados são corretos e são fornecidos
voluntariamente, aceitando a seguinte declaração:
“Eu, aceito inequivocamente e concordo que todos os dados pessoais transmitidos
possam ser usados, guardados e analisados para registo organizacional e fins
estatísticos pelo CAASCS. Eu tenho conhecimento que os dados pessoais possam ser
consultados e usados pelo CAASCS e pela Comissão organizadora, que decide acerca
do registo, incluindo declinar o registo no evento e se necessário encaminhar para o
clube associado”.
Em caso algum, excepto por exigências legais, serão fornecidos os dados pessoais a
terceiros que não façam parte do CAASCS ou da comissão de organização.
Clube de Automóveis Antigos de Santa Catarina da Serra
Fátima,01 de Janeiro de 2018

