APRESENTAÇÃO
Leiria recebe, de 12 a 15 de setembro de 2019, a 6.ª edição do Leiria Sobre Rodas, que contará com a
participação de mais de cinco centenas de máquinas verdadeiramente sagradas para os amantes das
quatro rodas. Visitaram o evento em 2018 mais de 50.000 pessoas. O Leiria Sobre Rodas é já um dos
maiores eventos nacionais de exposição de veículos clássicos – com áreas dedicadas a competição e
exibições com a presença de Pilotos Nacionais e Internacionais – destacando-se ainda o Leiria
Motorshow e a Leiria Expo Auto [Veículos Novos] que contou com todos os concessionários de Leiria
com destaque para a presença de diversos Super Desportivos exclusivos. Convidamo-lo a participar na
edição 2019 com o seu concessionário.
ATIVIDADES
MotorShow LSR [12 SET – Track Day | 13 Set| Drift Show | 14 e 15 SET | Super Especial/Leiria R5 Gold
Challenge | 22 SET - Especial de Leiria]
12 SET – Conferência
12 a 15 SET – Mostra de Veículos Históricos | Leiria Expo Auto [Veículos Novos]
13 a 15 SET - Feira de Automobilia
15 SET - Passeio de Clássicos[Inscrição Obrigatória]
FICHA TÉCNICA
Organização: Município de Leiria
Secretariado: 244 839 676 | leiriasobrerodas@cm-leiria.pt
Local: Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa – Leiria - Portugal
Datas: Entregas Veículos: 9, 10 e 11 de Setembro das 9H às 20H; 12 de Setembro das 09H às 14H;
Realização: 12 de Setembro das 18H às 23H; 13 de Setembro das 15H às 24H; 14 de Setembro das 10H às 01H; 15
de Setembro das 10H às 19H; Recolha Veículos: 15 de Setembro das 20H às 24H; 16 de Setembro das 09H às 18H;
Datas Limites: Candidatura para exposição de veículos – automóveis e motos: até dia 30 de Agosto de 2019; A
organização confirmará, por e-mail/carta, até 4 de Setembro;

FICHA DE INSCRIÇÃO EXPOSITOR VEICULOS [COLECCIONADOR]
Leia atentamente as normas de participação antes de preencher a sua ficha de inscrição (caso pretenda participar com
vários veículos, deverá preencher o número de fichas correspondentes).Os dados deverão ser preenchidos em
maiúsculas.

REGULAMENTO GERAL
1. Condições de Admissão: Podem participar pessoas singulares ou coletivas, cujas viaturas se enquadrem de
acordo com o mencionado no item “Veículo a Expor”; 2. Inscrição: A Ficha de Inscrição para expor o seu veiculo é
uma candidatura, pelo que, deverá aguardar a confirmação por email ou carta da aceitação da mesma. Esta
confirmação é necessária atendendo ao espaço disponível para a exposição e pelas características dos veículos
(modelo, ano de fabrico e interesse histórico do veiculo atendendo às temáticas que iremos abordar na edição
2018); A organização restringirá a participação de veículos de marca/modelo/ano idênticos, excetuando a
relevância dos mesmos no enquadramento temático do evento. 3. Acreditação | Recepção a. Deverá ser
efetuada no Secretariado (Estacionamento NERLEI junto à rotunda de acesso ao Estádio), antes da entrada no
Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, nos dias e horários acima definidos para montagens. As viaturas deverão
aguardar a indicação para a acreditação, na via de acesso ao Estádio junto ao edifico do NERLEI | Topo Norte. Os
participantes deverão estar munidos da informação que confirma a inscrição nesta iniciativa. c. Será nesta altura
que o participante recebe indicação da zona de exposição. d. A organização emitirá 2 cartões de livre-trânsito,
pessoais e intransmissíveis, destinados ao expositor e acompanhante, válidos para o período de funcionamento da
iniciativa. e. A deslocação e estacionamento da viatura é acompanhada por elementos da organização, devendo o
participante cumprir com as orientações dadas. f. As chaves da viatura, por questões de segurança e de
organização do espaço, ficaram depositadas no Secretariado-Chaveiro do evento da responsabilidade da
organização. 4. Local Exposição: A atribuição do local de exposição é da exclusiva competência da organização.
Esta informação será dada ao expositor aquando da formalização do processo de acreditação; 5. Seguro: Da
responsabilidade do proprietário; 6. Segurança: A organização garante serviço de vigilância nos períodos de
funcionamento do LEIRIA SOBRE RODAS e de encerramento. No entanto não se responsabiliza pelo
desaparecimento ou danos nos veículos expostos.
Identificação do Proprietário
Nome:

NIF:

Morada:
Código Postal:

Localidade:

País:

Telefone:

TLM::

Email:

Identificação do Veículo [Envio Obrigatório de Foto]
Automóvel
Marca:

Motociclo

Ano de Construção:

Modelo:
Matricula:

Ano de Matricula:

Valor Patrimonial do Veiculo:
Venda o Seu Clássico
Automóvel

Tarifa | € 25,00

Motociclo
Tarifa | € 15,00
É obrigatório anexar a esta ficha de inscrição cópia do Documento Único ou livrete e registo de propriedade,
referente a veículo. Apenas aceitamos pedidos de venda de veículos quando submetidos pelos seus
proprietários legais.
Passeio Dia 15 Setembro [Inscrição Obrigatória]
Pretende participar no passeio de dia 15 de setembro pelas 18h00?

Sim

Não

Participa com o veiculo inscrito nesta Ficha de Inscrição?
Responda caso a sua resposta tenha sido Não:

Sim

Não

Marca:
Ano de

Modelo:
Matricula:

Ano de Matricula:

Construção:
Seguro: da responsabilidade do proprietário
Road Book : a remeter pela organização após confirmação de inscrição
FORMA DE PAGAMENTO [Aplicável a opção “Venda o Seu Clássico”]
Transferência bancária a favor
de:
Teatro José Lúcio da Silva
Banco CAIXA GERAL
DEPÓSITOS

IBAN PT50 0035 2044 00043955330 02

Nota: A inscrição só é
válida
mediante
pagamento do valor inicial
e envio do respectivo
comprovativo

Declaro que quero participar no Leiria Sobre Rodas 2019, nas condições do presente formulário de inscrição e
regulamento de participação.

Data:____/____/____

Assinatura/Carimbo____________________________

ENVIAR FICHA DE INSCRIÇÃO EXPOSITOR DE VEICULOS [COLECCIONADOR]: Email:leiriasobrerodas@cmleiria.pt |Morada: A/C LEIRIA SOBRE RODAS | Município de Leiria Largo da República, 1 | 2414 – 006 Leiria
Autorizo a utilização dos dados pessoais acima identificados para prestação dos serviços solicitados.
No futuro, autoriza a ser contactado(a) pelo Município de Leiria para receber mais informações? Sim

Não

Formulário LSR (eventos, dados para inscrição no evento, dados para efeitos de seguro, newsletters e página web)
O Município de Leiria assume um compromisso de privacidade e segurança das informações pessoais de cada participante. Os dados recolhidos neste formulário serão
utilizados apenas para os fins acima indicados, única e exclusivamente pelo Município de Leiria e não serão cedidos a quaisquer terceiros. Nos termos da Lei, a qualquer
momento poderá solicitar o acesso e alterações dos seus dados, retirar o consentimento prestado neste formulário ou solicitar a remoção/esquecimento total dos mesmos,
enviando um email com a respectiva solicitação para: leiriasobrerodas@cm-leiria.pt

