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Artigo 5º - TAXAS DE INSCRIÇÃO – SEGURO DE PROVA (nova redação) 
 
5.1 O valor da taxa de inscrição é de 575 € (quinhentos e setenta e cinco euros) para Sócios ACP e de 475 € 
(quatrocentos e setenta e cinco euros) para Membros ACP Clássicos e inclui:  

 Regulamento particular 

 Caderno de itinerário 

 Identificativos para piloto e co-piloto 

 Placas e números de competição para o veículo 

 Refeições do dia 30 de Abril 

 Prémio de seguro (cf. Art. 5.6). 

5.2 - O valor da taxa de inscrição para as inscrições recebidas até 08 de Abril é de 475 € (quatrocentos e setenta 
e cinco euros) para Sócios ACP e de 375 € (trezentos e setenta e cinco euros) para Membros ACP Clássicos. 
5.3 - A recusa de colocação e uso da publicidade facultativa da organização determina o agravamento para o 
dobro da taxa de inscrição devida pelo concorrente 
5.4 - As taxas de inscrição serão integralmente reembolsadas de acordo como Art. 9.8 das PGAK e 

 No caso do pedido de inscrição ter sido recebido estando esgotado o número máximo de concorrentes fixado 
no Art. 4.6 e não ser possível admitir o interessado nos termos do Art. 4.7. 

5.5 - A organização poderá reembolsar 25% do valor da taxa de inscrição aos concorrentes que, por razões de 
força maior (devidamente certificada pela respectiva ASN) não tenham podido participar no Rally. 
5.6 - Descrição da cobertura do seguro de prova - A taxa de inscrição inclui o prémio de seguro de acordo 
com o Art. 17 das PGAK 2016. 
5.7 - O Automóvel Club de Portugal, bem como a Comissão Organizadora do Rali, declinam toda a 
responsabilidade por qualquer acidente que possa ocorrer com, ou ser causado por, qualquer participante e/ou 
viatura de competição, durante a realização do rali. 
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