XVI Automobilia Ibérica
16 e 17 de Março de 2019
Organização: Câmara Municipal da Moita e Histórico Automóvel
Clube do Entre Tejo e Sado
__________________________________________________________________________________________________________________

Aditamento ao Regulamento da Automobilia
1.

Prazos
1.1.

2.

A resposta aos convites promovidos pela Organização da XVI Automobilia Ibérica é até ao dia 31 de Janeiro de 2019.

Horários
2.1.

O horário de funcionamento da Automobilia, entrada dos Srs. Expositores e do público:
2.1.1.

Srs. Expositores: Entrada às 09H00 do dia 16 de Março (sábado) e do dia 17 de Março (Domingo), desde que sejam portadores de
livre-trânsito emitidos pela organização;
2.1.1.1. Será entregue a cada expositor 3 livre-trânsito;

2.2.

2.1.2.

Público: Dia 16 de Março (sábado), das 10 às 21 horas;

2.1.3.

Público: Dia 17 de Março (domingo), das 10 às 19 horas;

Os módulos podem ser montados a partir:
2.2.1.

Das 15 às 20 horas do dia 14 de Março (5.ª feira) e das 9 às 22 horas do dia 15 de Março (6.ª feira);

2.2.2.

No dia 15 de Março (6.ª feira), no período do almoço, ou seja, das 12 às 15 horas, não há montagem de módulos;

2.3.

Todos os módulos terão necessariamente de estar montados até às 22 horas do dia 15 de Março (6.ª feira);

2.4.

Os módulos só poderão ser desmontados após o encerramento ao público, ou seja, após as 19 horas do dia 17 de Março (domingo) e até às 24
horas e devidamente limpos de quaisquer manchas ou lixo;

2.5.
3.

Todos os componentes dos módulos terão de ser removidos, o mais tardar, até às 11 horas do dia 18 de Março (2.ª feira);

Segurança
3.1.

A partir das 23H00 do dia 15 de Março (6.ª feira) até às 09H00 do dia 16 de Março (Sábado), e das 23H00 do dia 16 de Março (Sábado) até às
09H00 do dia 17 de Março (Domingo), a área da Automobilia usufrui de segurança permanente aos módulos e mercadorias.

3.2.

No horário de funcionamento ao público da Automobilia, a segurança ao(s) módulo(s) é da responsabilidade dos Srs. Expositores, ou seja, nos
períodos das 9 às 21 horas do dia 16 de Março (Sábado) e das 9 às 19 horas do dia 17 de Março (Domingo).

4.

Equipamento de apoio
4.1.

Será fornecido energia elétrica aos Srs. Expositores que assim o solicitarem;

4.2.

Será distribuído a cada um dos Srs. Expositores um saco de lixo para recolha de todo o material considerado «lixo» proveniente do seu espaço /
módulo, o qual, no fim do evento, será depositado pelo Sr. Expositor no contendor de lixo existente no espaço da Automobilia e, bem assim, da
limpeza de quaisquer manchas no espaço que lhe foi destinado;

5.

4.3.

O não cumprimento do referenciado no ponto anterior, implica, na próxima edição, de não ser convidado;

4.4.

Vai estar disponível um serviço de secretariado permanente;

4.5.

Os Srs. Expositores terão ao seu dispor parque de estacionamento próprio (nas traseiras do Pavilhão).

Restauração
5.1.

6.

O Pavilhão Municipal de Exposições possui restaurante nas instalações.

Endereço do site oficial da Automobilia
6.1.

http://automobilia.hacets.pt - Aqui está exposto toda a informação sobre o evento.
Rua Samora Machel, Parque José Afonso, Edifício HACETS, 2835-158 Baixa da Banheira – Portugal
E-mail: automobilia@hacets.pt - www.hacets.pt - NIPC: 505 091 283

