
 

MOTO CLÀSSIC VACARISSES                                                                                                                                                                                        
Sol·licitud  d' inscripció per a la  

XXVIII CONCENTRACIÓ DE MOTOS ANTIGUES DE VACARISSES  
 

 
  Vacarisses a Maig de 2018 

Benvolguts amics de les motos antigues,      

Un any més l'entitat Moto Clàssic, organitzarem la XXVIIIª Concentració de Motos Antigues de Vacarisses, el diumenge 

dia 8 de juliol a les 8 h del matí davant de l'Ajuntament, com cada any, us animem a gaudir de la tradicional festa de les 

motos clàssiques de Vacarisses i a fruir d'un dia entranyable entre bons amics. 

Per fer la inscripció a la trobada, totes les persones que vulgueu participar en la XXVIIIª Concentració de Vacarisses, 

haureu de fer el pagament de la inscripció, fent un ingrés al numero de compte "La Caixa ES78 2100 6912 6501 0000 

5521" amb el nom i cognoms del participant. 

IMPORTANT: Un cop fet l’ingrés, caldrà enviar foto / document del justificant de l'ingrés de la Caixa i de la sol·licitud 

d'inscripció correu electrònic  motoclassicvacarisses@gmail.com  

També podeu fer el pagament per internet en la mateixa web fent l'ingrés amb Pay Pal el qual us permet fer el pagament 

amb targeta de crèdit, i podeu accedir-hi a través de la web www.motoclassicvacarisses.com on trobareu la sol·licitud 

per poder inscriure-us d'una manera fàcil i omplir les vostres dades i les de la moto, en què voleu participar i on també 

haureu d'acceptar les condicions i normes de l'organització. 

- El preu de la inscripció és de 23 € pels participants (inclou, recorregut, esmorzar, obsequi i samarreta) i de 10 € pels 

acompanyants (inclou esmorzar). 

- Per participar en la Concentració caldrà fer la inscripció "abans del dia 29 de juny". 

- Si voleu triar la talla de la samarreta, caldrà inscriure's "abans del dia 15 de juny". 

- El preu de la inscripció el mateix dia, serà de 30 € per participant. 

- Les inscripcions són limitades, per tant, no es garanteix la inscripció al mateix dia. 

 

NORMES PER PODER PARTICIPAR: 

Tot participant en la XXVIIIª Concentració de Motos Antigues de Vacarisses declara tenir la documentació de la moto en 

regla, el permís de circulació, el permís de conduir corresponent, l'assegurança obligatòria i l'ITV en vigor. 

- No s'acceptaran les motos que no estiguin degudament restaurades o en bon estat de conservació. 

- Podran participar totes les motos fabricades fins a l'any 1975. 

- Els participants han de respectar en tot moment les normes del codi de circulació. 

- L'organització no es farà responsable dels possibles accidents que puguin originar els participants durant el 

recorregut. 

- Fent la inscripció a la XXVIIIª Concentració de Motos Antigues de Vacarisses, els participants respondran 

personalment si és el cas, de la seva responsabilitat civil i alliberaran a l'organització de qualsevol responsabilitat de 

l'ús del seu vehicle, tant dels danys materials, com corporals dels quals puguin ser víctimes o autors.  

- L'organització es reserva el dret de canviar qualsevol dels aspectes del programa. 

Per qualsevol dubte podeu contactar pel correu: motoclassicvacarisses@gmail.com 

 

Atentament: 

L’equip de MOTO CLÀSSIC VACARISSES 
Cami Font de Sant Pere nº 23 (08233) Vacarisses   
Email: motoclassicvacarisses@gmail.com 
www.motoclassicvacarisses.com 
  

mailto:motoclassicvacarisses@gmail.com
http://www.motoclassicvacarisses.com/
http://www.motoclassicvacarisses.com/
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DADES DEL PARTICIPANT 

Data de naixement  D.N.I.  

Nom  

Cognoms  

Adreça  

Població  C.P.  

Província  Telèfon fixe  

Telèfon mòbil  Talla samarreta  Marqueu:   M   –   L   –   XL   -  XXL 

E-mail  

 

DADES DEL ACOMPANYANT 

Data de naixement  D.N.I.  

Nom  

Cognoms  

E-mail  

Telèfon fixe  Telèfon mòbil  

 

DADES DE LA MOTOCICLETA 

Marca  Model  

Cilindrada  Matricula  

Any  Altres  

 

INSTRUCCIONS INSCRIPCIONS 

- Per poder participar a la concentració i formalitzar la inscripció, cal fer  abans del dia 2 de juliol de 2017: 

- Omplir el full d’inscripció            .                                                                       

- Fer una transferència al  número de compte “La Caixa”   ES78  2100  6912  6501  0000  5521        

- Una vegada formalitzada la transferència bancària, enviar el resguard de la transferència i el full d’inscripció a 

motoclassicvacarisses@gmail.com  

- Per participant  23€,  inclou : Concentració, trofeus i esmorzar.    
- Per acompanyant 10€, inclou esmorzar. 

- El preu de la inscripció el mateix dia serà  30 € per participant. 

- Les inscripcions seran limitades.                                        
- El participant declara tenir la documentació, l'assegurança de la moto  i l'ITV al dia.  
- No s’acceptaran les motos que no estiguin degudament restaurades i posteriors a l’any 1975. 
- Cal respectar en tot moment les normes de circulació. 
- L’organització no es responsabilitzarà dels possibles accidents que puguin originar els participants durant el 

recorregut. 
- Fent la inscripció, tot participant a la XXVIIIª CONCENTRACIÓ DE MOTOS ANTIGUES DE VACARISSES DECLARA: 

Conèixer el seu reglament i renuncia a recórrer contra l’organització. 
- Les decisions de l’organització seran  inapel·lables. 
- L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol dels aspectes del programa. 
- EL DIA DE LA CONCENTRACIÓ CAL PORTAR EL RESGUARD DE LA TRANSFERÈNCIA   
 

Conforme amb les condicions de MOTO CLÀSSIC VACARISSES:   Data i signatura:                                                                                                 

 

mailto:motoclassicvacarisses@gmail.com

