CONCURSO DE ELEGÂNCIA

01 de julho de 2022
REGULAMENTO
O VespÁguias de Alpiarça organiza um concurso de elegância, que se realizará no dia 01 de julho
de 2022, às 16:00 horas, junto ao palco principal do “European Vespa Days (EVD)” – Aldeia
Vespa.
Neste concurso pretende-se que o participante desfile num veiculo de marca Vespa ou Piaggio,
de modelo construído até aos anos 90, com ou sem pendura, trajado de acordo com a época da
Vespa em que participa.
Na avaliação, será tido em conta, a originalidade da Vespa, a sintonia entre o tema escolhido e o
participante, a elegância do conjunto, assim como a interação dos concorrentes com o público e
o júri.
Irão ser utilizadas músicas alusivas à época, podendo os concorrentes solicitar alguma apropriada
à caracterização que vão apresentar, devendo a mesma ser mencionada na ficha de inscrição
em anexo.

REGRAS
1. Concorrentes:
a) Têm que obrigatoriamente estar inscritos no European Vespa Days 2022 não existindo
custos de participação.
b) Podem registar-se enviando um e-mail para cdaguias.vespas@sapo.pt com a ficha de
inscrição preenchida, sendo posteriormente contactados para confirmar o registo.

c) Deverão reunir no local do desfile, pelas 15:00 horas e aguardar que um elemento do
VespÁguias se reúna com os mesmos com vista a esclarecer a sequência do evento e
tirar duvidas se necessário, os concorrentes deverão certificar-se que compreendem e
são capazes de passar a mensagem em Português e/ou Inglês.
2. Júri:
a) O júri é constituído por 5 membros, sendo:
 1 (um) representante da Piaggio;
 1 (um) elemento da Direção do Vespa Clube de Portugal (VCP);
 1 (um) representante do Vespa Clube de Guimarães;
 1 (um) representante do VespÁguias de Alpiarça;
 1 (um) elemento, pertencente ao país com maior representação no EVD, Portugal
exclusive.
b) O Presidente do Júri será o representante do VCP.
c) Os elementos do júri deverão comparecer pelas 15:00 horas, no local do evento, a fim de
reunir com um elemento do VespÁguias para se certificar que compreenderam as regras
e esclarecer eventuais dúvidas, relativas ao concurso de elegância.

3. Avaliação e prémios:
a) A avaliação incidirá na originalidade da Vespa, na elegância do(s) participante(s) na
harmonia do(s) participante(s)/Vespa e na interação entre o(s) concorrente(s) com o
público e o júri;
a. até 10 pontos pela originalidade e caracterização da Vespa;
b. até 10 pontos pela elegância dos participantes;
c. até 10 pontos pela harmonia entre o(s) participante(s) e a Vespa;
d. até 10 pontos pela interação entre o(s) concorrente(s) com o público e o júri.
b) Os prémios a atribuir são:
1º classificado – entrada Suica + Diploma de Vencedor;
2º classificado – prémio relacionado ao European Vespa Days + Diploma 2º
Classificado;
3º classificado – prémio relacionado ao European Vespa Days + Diploma 3º
Classificado;
4º - 10º classificados – prémio surpresa relacionado com o European Vespa Days +
Diploma 3º Classificado;
Todos os restantes participantes irão receber Diploma e Dístico Magnético de Participação
(que será usado na Vespa durante o desfile).
c) O Certificado de Participação será entregue no ato do desfile, logo que o concorrente se
prepare para abandonar a zona de avaliação.
d) Os concorrentes após terminarem o desfile devem permanecer junto à sua Vespa em local
a defenir.
e) A cerimónia de divulgação da classificação será feita pelo presidente do júri assim como
a consequente e entrega de prémios, podendo este nomear algumas entidades presentes
para o efeito. Esta cerimónia será realizada após terminar o desfile de concorrentes;
f) Se assim se justificar, poderão ser atribuídas Menções Honrosas com base num critério
justificativo, onde o júri e a organização do concurso (VespÁguias) deverão estar de
acordo.
4. Divulgação e aceitação:
a) A divulgação desta atividade assim como o presente regulamento será da
responsabilidade do Vespa Clube de Portugal e da organização do European Vespa
Days.
g)

O presente regulamento será divulgado em duas línguas, Português e Inglês.

h) A inscrição no concurso implica a aceitação integral deste regulamento.

Organizadores do European Vespa Days:
Vespa Clube de Portugal

X____________________________

Organizadores do Concurso de Elegância:
VespÁguias X___________________________
ORIGINAL ASSINADO E GUARDADO EM ARQUIVO

CONCURSO DE ELEGÂNCIA
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do condutor ___________________________________________

Idade _____

Nome do acompanhante (se houver) ______________________________ Idade _____

Clube a que pertence ______________________ Localidade____________________
País ________________

Modelo da Vespa _______________
Ano de construção ______________

Música a utilizar durante a participação (opcional) ___________________

Aceito integralmente as regras do concurso de elegância.

Data: _______________________

Assinatura: ________________________

