3ª CÃOMINHADA FEXPOMALVEIRA 2019
Dia: 18 de Agosto de 2019
Concentração: 8h30 horas Junto ao Edifício da Junta de Freguesia da Malveira e S.
Miguel Alcainça

REGULAMENTO

1.1 - Organização
A Cãominhada é uma organização da A.M.I.R.A – Associação Mafra Intervenção e
Resgate Animal, em parceria com a Fexpomalveira;
A presente cãominhada não tem cariz competitivo, destinando-se a promover o
convívio entre os participantes;

1.2 - Inscrições
As inscrições estão disponíveis online até ao dia 13 de Agosto e garantem um KIT de
participante, sendo a taxa de inscrição de 5€;
Podem também fazer no dia do passeio mas não é garantida a entrega do KIT de
participante e a taxa de participação é de 6,5€;
A inscrição neste passeio pressupõe o aceitar incondicional das normas referidas;

1.3 - Secretariado
O local para levantamento do KIT de participação Junto ao Edifício da Junta de
Freguesia da Malveira e S. Miguel Alcainça a partir das 8h30.
Todos os inscritos devem fazer-se acompanhar de um documento de identificação.
Poderá ser solicitado o comprovativo do pagamento para levantamento do KIT.

1.4 - Percurso
A presente cãominhada tem um percurso com aproximadamente 6 km;
Este passeio terá partida e chegada, no mesmo local. O percurso decorrerá por
caminhos rurais, públicos e estradas municipais, estando o percurso aberto à
passagem de veículos pelo que:
a) Todos os participantes devem respeitar as regras de circulação de peões na via
pública, previstas no código da Estrada;
b) Apesar de existirem elementos a fazer o acompanhamento durante o percurso,
os participantes devem ter em especial atenção, aos demais utilizadores das vias
rodoviárias;
c) Todo e qualquer acidente rodoviário causado por incumprimento da legislação
em vigor é da inteira responsabilidade do participante;

Os participantes deverão permanecer no percurso determinado pela organização;
Os participantes devem evitar danificar o meio ambiente e não deixar lixo espalhado
pelo percurso;
O percurso estará sinalizado, com uma fita de sinalização em locais visíveis;
A organização reserva-se no direito a alterar o percurso, sem aviso prévio caso
necessário;

1.5 - Ponto de Apoio/Abastecimento
Para o percurso existe um abastecimento (de líquidos e sólidos), mais ou menos, a
meio do percurso;
Durante o passeio, elementos da organização devidamente identificados circularão
no percurso equipados para prestação de primeiros socorros;

1.6 - Condições de participação
Os animais que participem na Cãominhada deverão ser acompanhados do boletim de
vacinas e este deverá estar atualizado, podendo o veterinário da prova excluir a
equipa se detetar a ocorrência de maus tratos ou dificuldades acentuadas no canídeo;
Todos os cães participantes deverão trazer coleira ou peitoral com trela e utilizá-las
durante todo o evento. Aconselha-se que, na coleira, conste o nome e o telefone do
dono do animal;
Os animais terão de ser acompanhados por uma pessoa maior de idade portadora
de documento de identificação;
As pessoas que não possuam animais poderão também participar no evento;
Não se aconselha a participação de cães feridos ou doentes ou em período de
alteração hormonal (cio);
Todas as pessoas deverão responsabilizar-se pelos seus animais, de forma a evitar
conflitos entre os mesmos. É conveniente levar canídeos que sejam sociáveis;
Reserva-se a organização o direito de exigir a colocação de açaime ou mesmo de
impedir a participação de qualquer animal que explicitamente mostre
comportamentos agressivos de forma continua, para outros animais ou pessoas;
Cães de raça potencialmente perigosos ou considerados agressivos terão de,
conforme a legislação em vigor, participar com açaime.
O dono é responsável por apanhar os dejetos do seu animal;

1.7 - Responsabilidade
Os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais. É obrigatório
o nº de identificação civil do participante para ativar o seguro. É da responsabilidade
do participante o fornecimento da sua correta identificação;
É da responsabilidade dos donos que todos os animais estejam devidamente
vacinados;
Aos menores de 18 anos que queiram participar como acompanhantes será exigido
termo de responsabilidade dos pais ou responsáveis legais a autorizar a sua
participação. O termo de responsabilidade pode ser descarregado em:
https://www.fexpomalveira.pt/pdf/termo-de-responsabilidade-caominhada.pdf;

1.8 - Direitos de imagem e publicidade
A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante
autoriza utilizar a sua imagem para a difusão da prova em todas as suas formas de
comunicação (vídeo, fotografia, meios de comunicação social, etc.) e que estas
possam ser utilizadas de forma intemporal em qualquer ação publicitária, com o único
fim de promoção e divulgação do evento.

1.9 - Política de privacidade
O participante ao submeter a inscrição declara que concorda com a política de
privacidade da Fexpomalveira disponível para consulta no seu site em
https://www.fexpomalveira.pt/termos-de-utilizacao.
O participante declarara que leu e aceita o regulamento;

1.10 - Casos Omissos
Os casos omissos, dúvidas ou alterações serão esclarecidos pelos responsáveis da
realização do evento.

