
Regulamento - Exposição Viaturas Clássicas Montalegre 2013: 

 A organização convida-o a ler e respeitar as normas de acesso ao espaço do 

evento. Ao aceder ao espaço ser-lhe-á facultada uma cópia deste regulamento. 

 A movimentação de veículos expostos não é permitida das 15:00 de Segunda 

(12/08/2013) até às 9:30 de Domingo (18/08/2013), tempo de duração do 

evento. Os mesmos deverão permanecer nos seus espaços atribuídos, exceto 

se requerido pela organização. 

 Os horários de entrada deverão ser respeitados. Após o início da exposição, 

todos os veículos deverão apresentar-se prontos ou a ultimar detalhes. Não é 

permitida, salvo exceções devidamente justificadas, a entrada de veículos após 

as 15:00, hora de início da exposição. 

 O espaço atribuído ao mesmo será baseado na distribuição de espaço com 

vista à livre movimentação de público e à facilitação da fotografia e vídeo por 

parte dos nossos visitantes, sendo que a recolha de imagem é livre. 

 Não é permitido o motor do veículo a trabalhar durante o evento. A qualidade 

do ar deve ser a melhor possível para garantir uma boa experiência aos nossos 

visitantes. 

 Ao colocar a viatura em exposição, se não pretender a visualização da sua 

matrícula, aconselhamos a sua remoção. 

 De modo a permitir um bom ambiente no recinto, não é permitida qualquer 

utilização do sistema de som das viaturas no evento. 

 A organização não se responsabiliza por furtos e/ou danos causados por 

terceiros. 

 Será aconselhada a colocação de todos os objetos na mala do veículo (caso 

não seja exposta), de modo a manter o interior do veículo devidamente 

acomodado. 

 Ao entrar no evento, os veículos a expor deverão apresentar-se lavados, secos 

e aspirados com o máximo de cuidado. Não será garantida a entrada a viaturas 

que se apresentem propositadamente sujas. 

  

Montalegre, 11 de Julho de 2013 

A Organização. 


