
                                                                                                                               

    Full d’inscripció 
Trobada Motos Clàssiques a Montmeló el 29 de Maig de 2016 

 
Dades del participant            ____________    _       ____________________ 
Nom i Cognoms: …………………….….………………………..…….………………………………………………… 
Telefon:…………....……………..  e-mail :…..………………………………..Municipi  …...........………………….      

 
Dades del vehicle                     ______________________________________ 
Vehicle marca:………………......................…….........……   Model:……...................…….....…......………………    
Matrìcula  :….........................................……..     Any : ….........……..…    Cilindrada CC .……....................…..    
Municipi de Procedència a la trobada  (si diferent de anterior) ....................................................................... 

 
Inscripció___                     ______________________________________ 
1- Indicar persones : 

  INSCRIPCIO  PILOT  ( 10 euros)                           
  INSCRIPCIO  ACOMPANYANT  (5  euros) 
 

    
(Veure reglament i indicacions de la trobada en full adjunt) 
      
 

Signatura  _________________________________ 



                                                                                                                               

    
 
 

Reglament i indicacions 
Trobada Motos Clàssiques a Montmeló el 29 de Maig de 2016 

Vehicles admesos 
1- Son admeses a la trobada tot tipus de motocicletes i scooters fabricats abans de l’any 1986. 
2- Es imprescindible disposar de la preceptiva assegurança del vehicle i ITV en vigor al dia per participar a la trobada.   
Inscripció i preus 
3- Els participants es poden inscriure el mateix dia de la trobada o també es poden preinscriure omplin el full 

d’inscripció i remetent-ho juntament amb el comprovant d’ingrés bancari a l’adreça de correu electrònic 
inscripciomotoclassica@gmail.com 

4- Preus de la participació : 10 euros pilot (8 amb preinscripció). Acompanyant 5 euros. 
5- Aquesta quota d’inscripció dona dret a esmorzar, participació en els premis i sortejos que es realitzin, tour per el 

poble de Montmeló  i voltes guiades al Circuit de Barcelona-Catalunya. 
6- Al fer la inscripció se us entregarà una polsera numerada que haurà d’estar visible per tal d’identificar el participant 

i possibilitar l’entrada al Circuit.  Queda totalment prohibit llevar i intercanviar aquest distintiu entre els participants. 
Responsabilitats 
7- Els participants respectaran en tot moment les indicacions dels organitzadors, que aniran degudament identificats 

amb armilles reflectores.  L’aparcament de les motos al parc tancat es farà seguint les indicacions dels membres 
de la organització. 

8- Durant la volta prèvia a l’entrada al circuit  s’ha de seguir el codi vigent de circulació.  La organització no es fa 
responsable dels accidents que es poguessin originar en el transcurs de la trobada, inclòs el tour per el poble i 
les voltes al Circuit. 

Circuit 
9- Al moment de la inscripció se us lliurarà un full en el qual signeu un acord pel qual el Circuit no es fa responsable 

de qualsevol dany personal o material que pugueu patir. Cal seguir bé aquestes indicacions per evitar que passi 
res desagradable. 

10- Les voltes al Circuit seran guiades, encapçalant el grup un cotxe del propi Circuit. Queda totalment prohibit 
l’avançament a aquest cotxe així com els avançaments entre els participants. Tothom ha d’ocupar el seu lloc en 
la fila evitant accelerades i frenades brusques.  

11- Prohibit fumar al Pit Lane i a la Pista. 



                                                                                                                               

    
12- El vehicle que mantingui una conducta agressiva i que generi qualsevol risc per a la resta del grup provocarà 

l’entrada immediata del cotxe del Circuit a Pit Lane amb el risc de donar per finalitzada la tanda. 
13- Cap vehicle sense el distintiu que proporcionarà l’organització no podrà entrar al Circuit. 
14- Un cop finalitzades les voltes tornarem a formar la fila però en el sentit contrari al que hem entrat al Circuit. Seguiu 

en tot moment les indicacions dels organitzadors de la trobada i dels comissaris del Circuit. 
15- Un cop finalitzada l’activitat del Circuit es donarà per conclosa la Motoclàssica Montmeló. Podrem disposarem 

d’una breu estona per acomiadaments i demanem que aquesta no s’allargui massa.  
16- El Circuit està obert als participants de la Motoclàssica Montmeló de 13,00 a 14,00 hores. Aquests horaris 

d’entrada al Circuit poden variar respecte dels previstos inicialment per causes sobrevingudes.  
17- Excepte renuncia expressa, els participant accepten que les fotografíes fetes per l’organització on apareixen ells 

i/o els seus vehicles puguin ser publicats en la web o en materials informatius i promocionals.. 
18- L’organització del Clàssic Club Montmeló ha arribat a acords amb diferents restauradors de Montmeló per a poder 

dinar a preus populars a la mateixa població. Consulteu al personal de l’organització. 
 

 
La  trobada tindrà lloc a la Plaça de la Quintana de Montmeló, molt aprop de l’Estació de tren de Rodalies, on us 
esperem a partir de les 9,30 del matí. Com a alguns mapes i GPS no hi figura aquest indret, heu de tenir en 
compte que el lloc està a l’encreuament del carrer Lluís Companys amb el carrer Diputació.  

 
 

 
ESPEREM LA VOSTRA TOTAL COL·LABORACIÓ EN EL SEGUIMENT D’AQUESTES INDICACIONS, LES QUALS 
ASSEGURARAN L’ÈXIT DE LA TROBADA.   FINS EL DIUMENGE 29 DE MAIG! 
 
 

-He llegit i estic d’acord amb les normes, i renuncio a recórrer contra  la organització 
 
Signat: _________________________________ 
 
 
Nom i data:  ____________________________ 

 


