CONCENTRACIÓ TURÍSTICA NO COMPETITIVA

Diumenge 8 de maig de 2022
09:00 h Recepció de participants, verificacions i entrada al
parc tancat al Bruc, zona Timbaler.
10:30 h Sortida del primer participant a la 2a. Volta a
Montserrat.
12:30 h Hora aproximada de l’arribada del primer participant al parc tancat al Bruc, zona Timbaler.
13:00 h Vermut popular i fi de la trobada.
Un cop acabada la 2ª Volta a Montserrat, a l’entrada del parc tancat,
s’entregarà a cada participant una bossa de record amb productes locals.

INDICACIONS
• Els vehicles participants hauran d’anar amb la seva documentació
vigent, l’assegurança i amb la ITV en regla.
• Tots els participants, pel sol fet d’inscriure’s, queden obligats a seguir les indicacions de l’organització i a respectar el codi de circulació vigent i la resta de legislació aplicable.
• L’organització no es fa responsable dels accidents que es puguin
originar al recinte tancat o bé en el transcurs del recorregut.
• En cas d’avaria mecànica quedeu-vos al cantó dret del carrer fins
que arribi la vostra pròpia assistència.
• Pel sol fet d’inscriure’s, tota persona que prengui part en la volta
a Montserrat, declara conèixer el reglament i renuncia a recórrer
contra l’organització.

INSCRIPCIONS
– Sortida reservada a 50 vehicles clàssics anteriors al 1990.
– Preu: 15 euros per cotxe (conductor + acompanyant). L’IMPORT S’HA
DE FER EFECTIU ANTICIPADAMENT fent l’ingrés a un dels comptes següents:
CAIXABANK
ES09 2100 3093 0622 0027 9122
BANC SABADELL       ES13 0081 0049 5400 0187 0693
CAL FER CONSTAR EL NOM DEL PARTICIPANT I EL CONCEPTE “2a VOLTA A MONTSERRAT”. NO ES CONSIDERARÀ CAP INSCRIPCIÓ EN FERM
FINS QUE NO S’HAGI FET EL PAGAMENT. Data límit d’inscripció i pagament: dilluns dia 2 de maig de 2022.

– Inscripcions al Clàssic Motor Club del Bages (Telèfon 93 875 18 20)
E-mail: classic@classicmotorclub.org - www.classicmotorclub.org.

