Regulamento Inscrição SIMPLES ENTRY (Não sócio)

EUROPEAN VESPA DAYS 2022
Guimarães – Portugal
30 de Junho a 3 de Julho 2022

Termos e condições do evento

Recomenda-se a leitura atenta deste regulamento.

Rua da Escola Primária - 2560-355 Ordasqueira – Matacães - Torres Vedras - Portugal
info@europeanvespadays2020.com
www.europeanvespadays2022.com

Índice
1 - Breve descrição
2 - Organização e localização
3 - Participante Inscrição SIMPLES ENTRY

4 - Inscrição inclui
5 - Outras regras
6 - Alteração ao programa do evento

7 - Registo e Confirmação
8 - Alojamento
9 - Lembranças
10 - Jogos
11 - Exclusão
12 - Reclamações
13 - Posto de informações, comunicações, apoios e
recepção de participantes.
14 - Responsabilidade
15 - Concordância com o regulamento

16 – Proteção de Dados

Rua da Escola Primária - 2560-355 Ordasqueira – Matacães - Torres Vedras - Portugal
info@europeanvespadays2020.com
www.europeanvespadays2022.com

1 - Breve descrição

Este encontro é um evento turístico, sendo realizado cada ano num país diferente. O principal
objectivo deste encontro é criar a oportunidade para estabelecer e manter relações de amizade
com pessoas de outros países, com interesses comuns numa área que vale a pena conhecer,
alimentando o espírito vespista.
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 espectáculo em que ficamos à espera para ver, mas um em que todos os
participantes são o espectáculo, os actores, as vespas são os adereços, o recinto é o palco, a
comunidade é a energia e a organização um anfitrião ambicioso.

2 - Organização e localização

Vespa Clube Portugal (VCP)
Rua da Escola Primária - 2560-355 Ordasqueira Matacães - Torres Vedras
NIF: 506 918 665
Em parceria com:
Vespa Clube Minho – Braga
Vespa Clube Guimarães
Vespa Clube Felgueiras
Vespa Clube Povoa de Lanhoso
Vespa Clube Barcelos
Com o apoio da entidade reguladora Vespa World Club (VWC), organiza o evento European
Vespa Days 2022 (EVD2022), na cidade de Guimarães – Portugal.
Este evento decorrerá de 30 Junho a 3 de julho de 2022 e realizar-se-á no Multiusos Guimarães
e na sua área evolvente, sito em rua Alameda Cidade de Lisboa nº 481, Guimarães – Portugal,
assim como parte do programa irá evolver as cidades Guimarães, Felgueiras, Povoa de Lanhoso,
Braga e Barcelos entre outras.
O VCP é responsável pela organização e realização do European Vespa Days (EVD2022), sendo
as seguintes entidades responsáveis por:
Catering – (Em adjudicação)
Percursos turísticos – Organização EVD2022
Palco e animação- (Em adjudicação)
Tendas e espaços de exposição – (Em adjudicação)
Segurança – (Em adjudicação)
Higiene e Limpeza- (Em adjudicação)
Jogo tradicionais, Gincana VESPA, Vespa Elegância, etc – Organização EVD2022

Rua da Escola Primária - 2560-355 Ordasqueira – Matacães - Torres Vedras - Portugal
info@europeanvespadays2020.com
www.europeanvespadays2022.com

3 – Participante Inscrição SIMPLES ENTRY

São considerados participantes com inscrição SIMPLES ENTRY todas as pessoas que sejam não
membros de um Vespa Clube Nacional membro do Vespa World Club
Inscrições FULL ENTRY e LIGHT ENTRY são apenas disponibilizadas a membros de um Vespa
Clube Nacional que por sua vez seja membro do Vespa World Club.
São aceites como participantes um número limitado de pessoas que se tenham registado e pago
a sua inscrição via vespa clubes ou diretamente ao VCP e obtido a confirmação válida deste registo
(ver ponto 8).
Somente veículos legalmente licenciados da Piaggio são admitidos no evento
Existe uma limitação de número de participantes com inscrição SIMPLES ENTRY (INSCRIÇÃO NÃO
SÓCIO) por motivos organizacionais, limitados a 500 registos. Após esgotadas as inscrições
SIMPLES ENTRY a organização poderá reunir e apresentar um outro novo número e tipo de
inscrição, caso se reúnam condições.

4 - Inscrição inclui

Ao inscrever-se até dia 15 de junho de 2022, no número limite apresentado (ver ponto 3) o
inscrito ao chegar ao recinto tem direito:
Inscritos SIMPLES ENTRY (45,00€ por participante):
- Acesso a todo o recinto, espetáculos, exposição de vespas, tasquinhas e expositores
- Parque de estacionamento para vespas no interior do recinto
- Participação no passeio oficial European vespa days 2022
- Transporte da Vespa em caso de avaria durante o passeio oficial (esta opção apenas está
disponível no passeio Vespa, no dia 2 de Julho)
- Estacionamento nos parques das paragens do passeio oficial
- Participação em todos Jogos Tradicionais disponibilizados pela organização EVD2022
- Bolsa para colocação oferta Brindes e book informativo European vespa days 2022
- T-shirt EVD 2022 (Cor Branca)
- Bordado EVD2022 (Dourado)
- Flyers turísticos e promocionais da região
- Almoço volante do Passeio oficial EVD2022, Sábado, 02 de Julho 13h que será composto por:
1 Kit refeição
1 Bebida de fruta ou Água
1 Fruta
1 Doce/bolo
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5 - Outras Regras

Em aditamento às regras e às linhas orientadoras acima descritas, as regras do WVC e do VCP
para organizar um evento internacional da Vespa são válidas. Participar no evento é da exclusiva
responsabilidade do participante. Ao VCP não é imputável qualquer 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 como nas instalações do
Multiusos de Guimarães e nos WC’s
A moeda a ser utilizada no recinto do evento é o EURO €

6 - Alteração ao programa do evento

À organização reserva-se o direito de alterar o programa, se necessário, a qualquer momento
(ver pagina Web www.europeanvespadays2022.com )

7 - Registo e Confirmação da Inscrição
A inscrição, após boa cobrança, receberá um e-mail de confirmação e posteriormente o
ingresso entrado (Depois dia 15 Junho) que deverá guardar e apresentar no dia de
chegada comprovando assim a sua participação.
As condições abaixo expostas já incluem despesas administrativas e 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 prémios para as seguintes categorias:
- Vespa clube mais representado nacional
- Vespa Clube mais representado estrangeiro
- Vespista mais idoso encartado acompanhado de Vespa
- Vespista mais jovem encartado acompanhado de Vespa
Os vespas clubes e vespistas candidatos à atribuição de lembrança, tem que ser reconhecidos
por um Vespa Clube Nacional associado ao VWC.
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10 – Jogos

Cada participante poderá participar nos jogos que serão organizados em número limitado, por
sua conta e risco.
Serão atribuídos prémios.

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 infra-estruturas poderão ser excluídos do evento sem
compensação do VWC ou da organização EVD2022
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 pela organização
do evento será motivo para expulsão de recinto ou a não entrada

12 - Reclamações

Reclamações relativas a jogos e prémios terão que ser feitas por escrito ao VCP, até 2 horas depois
de anunciados os premiados. A Comissão de atribuição de prémios do VCP decidirá acerca das
reclamações, autonomamente.
Reclamações relativas ao (ponto 10) deverão ser dirigidas por escrito ao VCP ou representante
do VWC, até 2 horas após o anúncio dos premiados.
Em ambos os casos haverá lugar a uma caução no valor de 50,00 €. Se o protesto não for
considerado válido, não haverá reembolso da caução.
Todos os participantes e organização EVD2022 concordam que não será permitido qualquer
reclamação nos tribunais oficiais.

13 - Posto de informações, comunicações, apoios e recepção de
participantes.

Haverá um posto de informações identificado no interior da Aldeia Vespa aberto com o
seguinte horário:
Quinta-feira,30 de Junho – 11h00 às 20h00
Sexta-feira, 1 de Julho – 9h00 às 20h00
Sábado, 2 de Julho – 09h00 às 20h00
Será disponibilizada toda informação adicional ao programa em um placar que estará colocado
junto balcão informações no interior da arena.
Será também dado suporte informativo em Postos regionais de Turismo de Guimarães,
Felgueiras, Povoa de Lanhoso, Braga, Barcelos e Aeroporto do Porto.
Receção de participantes, aberta com o seguinte horário:
Quinta-feira, 30 de Junho – 10h00 às 21h00
Sexta-feira – 09h00 às 22h00
Rua da Escola Primária - 2560-355 Ordasqueira – Matacães - Torres Vedras - Portugal
info@europeanvespadays2020.com
www.europeanvespadays2022.com

14 - Responsabilidade

Somente veículos licenciados e segurados e identificados e credenciados pela organização
EVD2022, serão admitidos no interior do recinto como no passeio Oficial do dia 3 Julho
Esta norma será também válida para qualquer outra 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 VCP 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 VCP, o VWC e
a organização de qualquer responsabilidade.
O participante terá que agir de acordo com a lei nacional vigente, nomeadamente com o Código
da Estrada.
Ex: Condutor e acompanhante terão que usar capacete, conduzir dentro dos limites de
velocidade, não em locais assinalados dentro das cidades, não conduzir embriagado.

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.
Pessoas que sejam associados de um clube membro do VWC e que estejam inscritos neste
evento, aceitam que os seus dados são correctos e são fornecidos voluntariamente. Estas pessoas
aceitam explicitamente a seguinte declaração:

16 - Proteção de Dados - RGPD

A organização aplica a proteção de dados em vigor. Esta pode ser consultada em
http://www.vespaclubeportugal.pt/rgpd

Vespa Clube de Portugal,
Torres Vedras , 26 de Fevereiro 2020
Revisto 12/05/2022
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