11º PASSEIO PEDESTRE FEXPOMALVEIRA
Dia: 18 de Agosto de 2019
Partida: 8h.30 horas junto á Junta de Freguesia da Malveira
Percurso: 10 Km ou 20 Km

REGULAMENTO
1º - O presente passeio pedestre não tem cariz competitivo, destinando-se a promover o
desporto e o convívio entre os participantes.
2º - Serão consideradas válidas, as inscrições devidamente concluídas.
3º - As inscrições estão abertas online até dia 13 de Agosto. Será possível fazer inscrição no
secretariado no dia do passeio, sendo o valor acrescido de 1,50€.
4º - As inscrições realizadas após dia 13 de Agosto poderão não ter ofertas.
5º - Este passeio terá partida junto á recepção da Fexpomalveira. O percurso decorrerá por
trilhos, 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.
6º – Os participantes devem evitar danificar o meio ambiente e não deixar lixo espalhado pelo
percurso.
7º - O presente passeio pedestre tem dois percursos com extensões de 10 km e 20 km
aproximadamente, podendo os participantes optar livremente por um dos dois.
8º - Durante o passeio existirão guias, e o percurso estará sinalizado, com folhas de sinalização
impressas com fundo verde, colocas em micas, e afixadas em locais visíveis.
9º – Durante o passeio elementos da organização devidamente identificados circularão no
percurso equipados para prestação de primeiros socorros.
10º - Para o percurso de 10 Km existe um abastecimento (de líquidos e sólidos), mais ou
menos, a meio do percurso e outro á chegada. Para o percurso de 20 km existem dois
abastecimentos, durante o percurso e outro á chegada.
11º - A organização reserva-se no direito a alterar o percurso, sem aviso prévio caso necessário.
12º - Os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes pessoal. É obrigatório o nº de
identificação civil do participante para ativar o seguro. É da responsabilidade do participante o
fornecimento da sua correta identificação.
13º - Aos menores de 18 anos 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-pedestre.pdf.

14º - Qualquer tipo de reclamação deverá ser reportado por escrito aos elementos da
organização no prazo máximo de duas horas após a conclusão do evento.
15º - A organização/Fexpomalveira, poderá utilizar imagens recolhidas aleatoriamente no
evento.
16º - A participação neste passeio pressupõe o aceitar incondicional das normas acima referidas.
17º - Em caso de EMERGÊNCIA ligar: 962025283 ou 919 008 351.
18º - Política de Privacidade: O participante ao submeter a sua 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.
19º - Os casos omissos, dúvidas ou alterações serão esclarecidos pelos responsáveis da
realização do evento.

___ Declaro que li e aceito o regulamento.
___ Concordo e aceito a utilização dos meus dados.
OBRIGADO PELA SUA PRESENÇA. ESPERAMOS QUE DISFRUTE DO PASSEIO.

