
Passeio/Convívio Informal de BTT
29 de abril de 2018

- A organização é responsável pelo bom desenrolar das operações face aos

participantes  e  ao  cidadão  em  geral,  encontrando-se  a  sua  credibilidade

correlacionada com o êxito no evento. 

- O presente movimento desportivo, visa atingir objectivos saudáveis e de

convívio, para todos os actores, num contexto específico, num determinado

prazo,  com  os  meios  abaixo  definidos  e  alicerçado  num  adequado

planeamento.

Assim,  considera-se  essencial  ao  bom  desenrolar  das  operações  a

observância das seguintes orientações,

Regulamento  :

1. É obrigatório o uso de capacete;

2. O início e términus do passeio ocorre dentro da Faculdade de Ciências e

Tecnologia, sito no Monte de Caparica;

3. A concentração terá lugar às 09h30, no Campus da FCT/UNL – Monte da

Caparica, sendo a partida às 10h00;

4. As inscrições são gratuitas mas obrigatórias (abertas até 25 de abril) e são

destinadas aos alunos, docentes, funcionários e militares da GNR;

5. As  vias  estão  abertas  a  outros  veículos  e  peões,  como  tal  devem ser

respeitadas todas as regras de trânsito previstas do Código da Estrada (CE)

e legislação complementar/regulamentar;

6. É proibido  ultrapassar  os  elementos  da  organização  que  se  encontram

devidamente identificados através de coletes retrorrefletores;



7. A partida e a chegada deverá ser efetuada com todos os participantes, pois

trata-se de um passeio  e  não uma competição,  sendo o  ritmo imposto

pelos guias, atendendo ao nível de andamento e condição física de todos;

8. A prova  não  se  encontra  marcada e  desenrola-se  maioritariamente  em

terreno de terra batida;

9. A velocidade do passeio rondará os 20 Km/h, misto de terra e alcatrão, e

terá  uma  duração  estimada  de  2  horas,  sendo  o  percurso  de  uma

dificuldade baixa;

10. Todos os participantes no passeio (betetistas) são responsáveis pelos

seus  actos  no  desenrolar  do passeio,  o  que se  traduz  na  assunção de

responsabilidade,  quer relativamente a danos que provoquem,  em

terceiros, quer aqueles que possam vir a sofrer eles próprios;

11. É  recomendado  a  sustentação  própria  em  termos  de  hidratação  e

alimentação,  e  tratando-se  de  um convívio  ao  ar  livre,  o  respeito  pela

Natureza  deverá  ser  uma  constante,  pelo  que  cada  participante  é

responsável  por  transportar  todo  o  lixo  que  possa  resultar  da  sua

participação;

12. Por  se  tratar  de  um  passeio,  este  não  contempla  classificações  nem

qualquer prémio;

13. As inscrições devem ser efetuadas através do seguinte link:

 https://goo.gl/forms/OnzygQ408FHDhU0Q2

Nota:  Todos os casos omissos neste  regulamento  serão oportunamente

analisados e resolvidos pelos elementos da organização.

https://goo.gl/forms/OnzygQ408FHDhU0Q2

