Programa 12º Passeio Todo Terreno TTLanhoso
08H00 - Abertura do Secretariado no CASTELO DE LANHOSO
08H30 - Briefing
09H00 - Inicio do Passeio
13H00 - Almoço
14H30 - Partida para percurso da tarde
17H00 – NOVIDADE “Percurso Urbano” Centro da Vila
19H00 – Encerramento Percurso Urbano
20H00 - Jantar

Regulamento do 12º Passeio
TTLanhoso
1. A data limite para aceitação de inscrições é 08/03/2018. Estas só serão válidas após
a receção do Formulário devidamente preenchido e respetivo pagamento.
2. A organização reserva-se o direito de limitar as inscrições e admissões. As
inscrições ficam sujeitas a confirmação. Serão aceites para os inscritos que cumpram os
requisitos estabelecidos e por ordem de receção.
3. Valor da inscrição por participante: até ao dia 08-03-2018.
- C/ almoço e jantar: 45tt’s
- Só almoço: 30tt’s
- Crianças:
- C/ almoço e jantar: 0-4 anos – gratuito / 5-8 anos – 25tt´s / a partir dos 9
anos – 45tt´s
- Só almoço: 0-4 anos – gratuito / 5-8 anos – 15tt´s / a partir dos 9 anos –
30tt´s
- Inscrições após a data limite:
- C/ almoço e jantar: 50tt’s
- Só almoço: 35tt’s
- Crianças:
- C/ almoço e jantar: 0-4 anos – gratuito / 5-8 anos – 30tt´s / a partir dos 9
anos – 50tt´s
- Só almoço: 0-4 anos – gratuito / 5-8 anos – 20tt´s / a partir dos 9 anos –
35tt´s
4. O valor total da inscrição inclui: participação no passeio, seguro de acidentes
pessoais, seguro RC, lanche, almoço, jantar (opcional) e brinde de participação.

5. A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ou danos causados aos
próprios veículos no decorrer do evento, bem como a terceiros. São também da inteira
responsabilidade dos participantes todas as avarias.
6. Reserva-se à organização a possibilidade de excluir qualquer participante por
desobediência às instruções dadas pelos elementos da mesma ou por qualquer outro
motivo que desrespeite o espírito deste passeio.
7. A organização reserva-se o direito de alterar o percurso sempre que achar
conveniente e necessário.
8. A organização reserva-se o direito da publicação de fotos e vídeos dos participantes
deste evento em todos os meios de comunicação.
9. Os participantes terão de respeitar o percurso estabelecido, devidamente fitado da
partida até á chegada do passeio, assim como reagrupamentos e adiamentos
estabelecidos pela organização.
10. Aconselhamos aos participantes o máximo de civismo, devendo respeitar a
propriedade privada, circulando apenas no percurso assinalado.
11. Os participantes deverão respeitar o Código da Estrada.
12. Solicita-se aos participantes o espirito de entreajuda, prestando auxilio aos restantes
participantes do passeio sempre que necessário.
13. Condições de cancelamento:
-Pela organização: no caso de cancelamento da atividade por motivos de força maior, o
valor das inscrições será devolvido, nada mais podendo ser exigido à organização.
-Pelos participantes: em caso de desistência, o participante deverá comunicar de
imediato essa situação à organização. Serão apenas aceites desistências até 48 horas
antes da hora de início do passeio.
14. Qualquer desistência durante o passeio deve ser comunicada à organização através
do nº 964248361 Luis Sá ou 962557298 José Machado.
15. A inscrição pressupõe a aceitação de forma incondicional do presente
regulamento.

