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REGULAMENTO
1. A Caminhada
A “1ª caminhada da Conquinha” é organizada pela Associação de pais e
encarregados de educação da escola básica da Conquinha. É uma iniciativa
gratuita, com o objectivo de promover a interacção entre os pais, alunos,
encarregados de educação, professores, auxiliares com a associação de
pais.
2. Horário e percurso da Caminhada
A “1ª caminhada da Conquinha” irá realizar-se no dia 20 de Junho de
2019. O ponto de encontro de todos os participantes é a Escola Básica da
Conquinha, em Torres Vedras, pelas 9h30 minutos. O percurso é circular,
com cerca de 5km, com um grau de dificuldade reduzido. Os caminhos a
percorrer são de bom piso, sem grandes irregularidades. Haverá
abastecimento de água/fruta durante a Caminhada.
3. Participação
A participação na Caminhada está aberta a todos os participantes com
idade superior a 5 anos, desde que devidamente inscritos. A inscrição faz
presumir a prévia aceitação do presente regulamento por parte do
participante e é prova de que se encontra em boa condição física para
efectuar a Caminhada. A organização não se responsabiliza pela má
condição física dos participantes e pode impedir a participação nos casos
em que entender que se justifica para segurança do próprio e dos demais
participantes. O participante compromete-se a:
a) Respeitar as indicações dos Guias ao longo do percurso;
b) Ler o Regulamento da Caminhada;
c) Cumprir o presente Regulamento;
d) Respeitar o meio ambiente, sem sujar o percurso ou contribuir para a
alteração da paisagem existente.

4 - Inscrição
A inscrição é individual e pode ser feita via papel ou on-line, através do
site www.queroir.pt, até ao dia 19 de Junho de 2019. Para efectuar a
inscrição, o participante terá de fornecer os seguintes dados para efeitos
de seguro e logística:
a) Nome completo – para efeitos de seguro;
b) Data de nascimento – para efeitos de seguro;
c) Número de contribuinte – para efeitos de seguro;
d) Sexo – para efeitos de seguro;
e) E-mail
f) Telefone
g) Ano e Turma (do Aluno/a)
h) Tipo de Participante
Após a inscrição on-line será remetido um email com os dados da
inscrição. No próprio dia, no local, antes do início da Caminhada, poderão
ser aceites inscrições. No entanto, para estas inscrições poderá não haver
cobertura do seguro ficando cada participante por sua conta e risco. Ao
efectuar a Inscrição o participante assume que tomou conhecimento do
presente regulamento e que reúne as condições físicas e psicológicas para
participar no evento.
5. Validação da Inscrição
A Inscrição só será validada depois da recepção de um email de
confirmação que a inscrição foi concluída com sucesso.
6. Segurança
A segurança na Caminhada será assegurada por guias, com funções de
orientação dos participantes. Durante a Caminhada todos os participantes
deverão manter-se exclusivamente no percurso da mesma. A organização
poderá suspender a Caminhada por qualquer razão que coloque em risco

a segurança dos participantes, bem como por actos públicos, vandalismo
e/ou força maior.
7. Seguro
Todos os participantes com inscrição validada estarão, durante a iniciativa,
protegidos por um seguro de acidentes pessoais. O seguro é válido apenas
para as situações decorrentes no evento.
8. Direitos de Imagem
Ao validar a sua inscrição, o participante autoriza, de forma gratuita e
incondicional, a livre captação da sua imagem durante o evento e a sua
divulgação.
9. Cancelamento do Evento
O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a factores externos à
organização. Nesse caso, a organização reserva-se o direito de, nos 30 dias
seguintes à data prevista para a realização do evento decidir e comunicar
as acções a serem tomadas resultantes do cancelamento. Caso o evento
seja cancelado pela organização poderá ser agendada outra data.

