PASSEIO T.T. Jipes

ARCDAA

Cumead a de Al

t a Mor a, 21 de Janeiro 2018

REGULAMENTO
Artigo 1º - Condições de Participação
1.1. Ler atentamente todas as informações contidas neste regulamento, preencher correctamente e
assinar o termo de responsabilidade e a ficha de inscrição.
1.2. Efectuar o donativo de inscrição na data estipulada.
1.3.O condutor do veículo terá que ter obrigatoriamente a sua carta de condução actualizada, o
veículo matriculado e inspeccionado e respectivo seguro obrigatório do veículo.
Artigo 2º - Inscrições
2.1. As inscrições serão aceites até às 16 horas de sexta-feira, dia 19 de Janeiro de 2018.
2.2. A inscrição pressupõe a total aceitação do disposto neste regulamento.
2.3. As inscrições poderão ser enviadas pelo correio, exclusivamente para a ARCDAA, Apartado 116,
8950-909 Castro Marim ou por e-mail (arcdaa@gmail.com), mas só serão tomadas em consideração
as que forem recebidas até às 16 horas do dia 19 de Janeiro de 2018 e desde que seja
integralmente respeitado o ponto 4 do Art. 2 do presente regulamento.
2.4. Todas as inscrições, para serem válidas, deverão ser efectuadas na ficha de inscrição anexa ao
presente regulamento, a qual deverá ser completamente preenchida, assinada, e acompanhada do
respetivo donativo de inscrição.
2.5. O donativo de inscrição só será reembolsado no caso da inscrição não ser aceite ou caso se
verifique a supressão da realização da prova.
2.6. Todas as omissões ou falsas declarações implicam a eliminação do participante, logo que sejam
verificadas.
2.7 O número máximo de inscrições admitidas é de

80.

Artigo 3º - Itinerário
3.1. O itinerário é da responsabilidade da organização, podendo a organização alterar o percurso a
qualquer momento. O percurso será devidamente sinalizado.
3.2. As instruções de qualquer elemento da organização são obrigatórias para todos os participantes.
Artigo 4º – Controlo de Passagem
4.2. Os controlos de passagem serão assegurados pela Organização, em vários pontos do percurso.
Artigo 5º – Avarias
5.1. A organização não se responsabiliza por nenhum tipo de avaria que se venha a verificar durante
o passeio, prestando, no entanto, toda a ajuda que esteja ao seu alcance.
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