Programa 5º Passeio Feminino - TTLanhoso
08H00 - Abertura do Secretariado CASTELO DE LANHOSO
08H15 – Peq. Almoço
08H45 – Visita Guiada ao Castelo de Lanhoso
09H30 - Inicio do Percurso
12H00 – Reforço Manhã
15H30 – Almoço Convivio “Quinta do Farejal – Espaço de Excelência”

Regulamento do 5º Passeio Feminino TTLanhoso
1. A data limite para aceitação de inscrições é 11/10/2018. 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 das inscrições: até ao dia 11-10-2018.
- Por pessoa 30tt
- Crianças 0-4 Anos não pagam / 5-8 anos – 15tt / maior de 9 anos – 30tt
No dia 35tt.
- Crianças 0-4 Anos - não pagam / 5-8 anos – 20tt / maiores de 9 anos – 35tt
4. O valor total da inscrição inclui participação no passeio, brinde, Seguro de Acidentes Pessoais,
lanche, reforço da manhã e almoço.
5. A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ou dano no decorrer do evento ou
causados a terceiros. São também da inteira responsabilidade dos participantes todas as avarias ou
danos nos veículos.
6. Reserva-se à organização a possibilidade de excluir qualquer participante por desrespeito às
instruções dadas pelos elementos da mesma ou por qualquer outro motivo desrespeitar o espírito
deste passeio.
7. Os participantes terão de respeitar o percurso estabelecido, partida e chegada do passeio, assim

como reagrupamentos e adiamentos fornecidos pela organização.
8. A organização reserva-se o direito de alterar o percurso, se tal achar conveniente e necessário.
9. Os participantes deverão respeitar o Código da Estrada ao circular em via publica e acessos
agrícolas.
10.

Aconselhamos aos participantes o máximo de civismo devendo respeitar a propriedade privada

só nela circulando após previa autorização e prestar ajuda, quando solicitada, aos outros praticantes
da modalidade.
11.

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 imediatamente comunicar esse
facto à organização. São aceites desistências até 48 horas antes da hora de início do passeio.
12.

Qualquer desistência durante o passeio deve ser comunicada à organização pelos meios

indicados.
13.

A inscrição pressupõe a aceitação de forma incondicional do presente regulamento.

Contactos Organização - Luís Sá – 964 248 361
Bombeiros – 253 639 240
GNR – 253 730 130

