
Passeio BTT Monchique - 

Feira dos Enchidos 2019  
 

Regulamento 
 

 

1) O “Passeio BTT Monchique / Feira dos Enchidos 2019” (adiante 

designado como “Passeio”) é organizado pelo Clube BTT Monchique, e será 

realizado no dia 3 de Março de 2019. 

 

2) O Passeio tem um cariz lúdico não competitivo 

 

3) Inscrição 

a) Valor das inscrições é €5.00 

b) As inscrições são limitadas a 50 participantes; 

c) Não serão aceites inscrições a menores de 12 anos; 

d) Enviar os seguintes dados para o e-mail: bttmonchique@sapo.pt 

 nome completo 

 data de nascimento 

 numero de identificação 

 morada 

 contacto telefónico 

 comprovativo de pagamento 

e) Os participantes com idade inferiores a 18 anos só poderão participar 

mediante a apresentação da autorização dos pais, encarregado de 

educação ou tutor legal. 

f) O pagamento deverá ser feito por Transferência Bancária para o  

IBAN-   PT50 0035 0489 0000 9215 9308 9 

BIC SWIFT-   CGDIPTPL       

g) As inscrições e respectivo pagamento encerram às 24h do dia 28 de 

Fevereiro de 2019. 

 

4) Seguro: 

a) Os participantes que não tenham seguro ou licença em dia como 

federado na Federação Portuguesa de Ciclismo (nas classes de 

Competição ou de Ciclismo para Todos (CPT)) ou FPCUB estão abrangidos 
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por Seguro de Acidentes Pessoais e Seguro de Responsabilidade Civil 

(cuja apólice abrange a totalidade dos participantes), subscrito pela 

Organização para utilização da bicicleta na prática de actividades 

desportiva, cultural, ecológica, recreativa e de manutenção, excluindo a 

competição.   

b) Caso o participante seja federado na UVP/FPC, sócio da FPCUB ou 

tenha seguro pessoal deverá indicar o n.º de federado/sócio ou a apólice. 

c) A falsa indicação do n.º de federado/sócio ou apólice implica que o 

participante será responsabilizado por qualquer acidente que lhe possa 

acontecer ou possa vir provocar no decorrer do evento. 

 

5) Horário: 

8h00 abertura do secretariado no Heliporto Municipal; 

8h50 encerramento do secretariado; 

8h50 briefing; 

9h00 partida; 

12h00 previsão da chegada. 

 

6) Percurso:  

a) O Passeio terá a distância de 25 km 

b) O percurso está aberto à passagem de outro tipo de veículos, pelo que 

todos os participantes devem respeitar as regras de circulação em vias 

públicas e o Código da Estrada. 

 

7) Direitos de Imagem: 

a)  A inscrição no Passeio e a consequente aceitação deste regulamento 

implica obrigatoriamente a autorização dos participantes para que a 

Organização possa efetuar o registo videográfico, fotográfico ou outro 

da totalidade ou parte da atividade, com vista à sua divulgação e 

promoção em todos os suportes (televisão, rádio, imprensa, internet, 

cartazes, cartões, folhetos, etc.). 

b)  Os participantes no Passeio aceitam ceder todos os direitos de 

imagem relativos à exploração comercial e publicitária dos registos 

acima referidos, sem direito a receberem qualquer compensação 

económica por parte da Organização. 

 

 

 



8) Participação: 

a)  Os ciclistas poderão envergar uma indumentária à sua escolha, não 

sendo permitida a nudez, ou o uso de chinelos / sandálias, assim como de 

outros acessórios que comprometam a segurança dos participantes. 

b)  Não é permitido o uso de equipamentos ou estruturas de cariz 

publicitário sem autorização da Organização. 

c)  É obrigatório o uso de capacete de ciclismo homologado e 

devidamente colocado durante todo o percurso. 

d)  Os participantes são responsáveis pela sua própria inscrição e 

participação no Evento, sabendo que o ciclismo é uma atividade 

desportiva que não é isenta de riscos, sendo recomendável a realização 

prévia de um exame médico adequado.  

 

9) O percurso será guiado por GPS e elementos da organização, em toda a 

sua extensão. 

 

10) Haverá um abastecimento de líquidos e sólidos durante o percurso. 

 

11) Toda a conduta considerada anti-desportiva e/ou anti-ambiental 

implicará a exclusão do infractor e a impossibilidade de se inscrever em 

futuras edições do evento. 

 

12) Ao efetuar e validar a inscrição no Passeio, os participantes assumem o 

conhecimento e a aceitação sem reservas deste regulamento, renunciando a 

qualquer procedimento legal contra a Organização na sequência da sua 

participação. Qualquer acidente que ocorra durante o percurso é da 

responsabilidade dos participantes. 

 

13) Os casos omissos serão resolvidos pela organização. 

 

14) A organização reserva o direito de alteração do presente regulamento 

para bom funcionamento do Passeio.  
 


