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Caminhada-Bike-Trail Solidário SOPRO 
2 de junho de 2019 | Barcelinhos - Barcelos 

 

REGULAMENTO 

A organização da Caminhada-Bike-Trail Solidário está a cargo da Associação SOPRO – 

Solidariedade e Promoção, Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, com o 

Estatuto de Entidade de Utilidade Pública, Sem Fins Lucrativos, com sede na Casa Irmão 

Manuel. O evento tem o seu início às 10 horas, de 2 de junho de 2019, no Colégio La Salle 

em Barcelinhos, Barcelos. Os fundos angariados serão para apoiar as vítimas do Ciclone Idai 

em Moçambique. 

A Caminhada-Bike-Trail Solidário da SOPRO é constituída por três modalidades autónomas, 

em que no ato da inscrição o participante escolhe uma das modalidades. A Caminhada cerca 

de 10 km, o BTT tem cerca de 15km, ambas as modalidades com um grau de dificuldade 

média/baixa. O Trail tem cerca de 15km, com um grau de dificuldade física média e uma 

dificuldade técnica média. 

1. Neste evento em qualquer modalidade, podem inscrever-se participantes de ambos os 

sexos. A idade mínima para participar no Trail são 15 anos. Na Caminhada e no passeio 

de BTT (USO OBRIGATÓRIO DO CAPACETE) as crianças (menores de 15 anos) têm de 

estar acompanhadas por um adulto responsável. TODOS os menores de idade têm de 

apresentar o Termo de Responsabilidade (solicitar à SOPRO) assinado pelo Encarregado 

de Educação. 

2. O fornecimento de dados pessoais incorretos, nomeadamente a data de nascimento, 

implica que não estarão cobertos pelo seguro e a organização não se responsabiliza por 

qualquer incidente que possa ocorrer. As desistências não serão reembolsadas. 

3. As inscrições apenas poderão ser efetuadas através da internet, em 

https://www.prozis.com/sopro2019. As inscrições online serão aceites até às 24 horas 

de 31 de maio de 2019. As inscrições são limitadas ao número definido pela 

organização, se o limite de inscrições não for atingido será possível fazer inscrição no dia 

do evento. 

4. O valor da inscrição é de 8€ (oito euros) para o TRAIL, passeio de BTT e a Caminhada 

por modalidade e por pessoa (a partir de 17 anos, inclusive). Para idades entre os 10 e 

os 16 anos, 5€ (cinco euros) em qualquer uma das modalidades, por participante. 

Crianças menores de 9 ano não pagam, mas a inscrição é obrigatória. Para a 

regularização da inscrição, será gerada uma referência multibanco. As inscrições, só 

serão consideradas efetivadas após pagamento. 

5. O valor da inscrição inclui: brinde do evento, dorsal, reforço alimentar, seguro de 

acidentes pessoais, acesso aos balneários do Pavilhão Gimnodesportivo do Colégio La 

Salle. No final bifana no pão e caldo verde. De forma a esclarecer eventuais dúvidas, os 

participantes ou acompanhantes deverão apresentar o comprovativo de pagamento e/ou 

outra documentação no Secretariado no levantamento do dorsal. 
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6. O Secretariado do evento, funcionará no seguinte horário: 

 31 de maio das 10h às 13h das 14h até às 20h – Casa Irmão Manuel, sede da SOPRO; 

 1 de junho das 16h até às 20h - Casa Irmão Manuel, sede da SOPRO; 

 2 de junho das 8h até 9h30 - Colégio La Salle. 

7. O dorsal da Caminhada-Bike-Trail Solidário da SOPRO é fornecido pela organização e 
deverá estar sempre visível. É da responsabilidade do participante a correta colocação 

do dorsal e a sua manutenção ao longo da prova. O dorsal deverá ser levantado no 

secretariado. 

8. A Caminhada-Bike-Trail Solidário da SOPRO, edição 2019 tem cariz solidário sem 

qualquer caracter competitivo, nem está inserido em qualquer competição oficial, 
contudo, serão atribuídas lembranças ao 1.º, 2.º e 3.º classificado masculino e 

femininos da geral que terminem a sua prova do Trail. 

9. A Caminhada-Bike-Trail Solidário da SOPRO decorrerá por trilhos, caminhos rurais e 

estradas do concelho de Barcelos. Os trilhos, caminhos e estradas, estão abertos à 
passagem de outro tipo de veículos, pelo que todos os participantes devem respeitar as 

regras de circulação em vias públicas, tendo especial atenção no cruzamento de 

algumas vias principais. 

10. Todos os participantes deverão respeitar e seguir o itinerário marcado pela organização 

e atender aos conselhos e indicações por parte da organização. O percurso terá início e 
fim no mesmo local, sendo sinalizado na sua totalidade. Será utilizada sinalética especial 

em locais julgados convenientes pela organização. Serão disponibilizados números de 
contacto, para o caso de necessidade de contacto com os elementos da organização do 

evento. 

11. Os participantes que queiram abandonar a prova, devem fazê-lo junto aos postos de 

abastecimento, lugar a partir do qual a organização assegura o seu transporte para o 

local de partida. 

12. A organização não é responsável pelo estado de saúde dos participantes e alerta para o 

facto de se tratar de uma manifestação desportiva que requer cuidados específicos de 
preparação física e psicológica pelo que manifesta esta preocupação a todos os inscritos. 

13. Ao inscrever-se nesta atividade passa a estar coberto, durante o período de realização 
da mesma, pela Apólice de Acidentes Pessoais da Companhia Allianz (a franquia da 

responsabilidade do participante); Acidente é um acontecimento fortuito, súbito e 
anormal devido a causa exterior e violenta, estranha à vontade da pessoa segura e que 

nesta origine lesões corporais. 

O sinistrado tem de pedir o formulário de Participação de Sinistro à SOPRO. A Participação 
de Sinistro deverá ser devidamente preenchida e assinada pelo sinistrado (ou encarregado 

de educação, no caso daquele ser menor) e enviada para a Casa Irmão Manuel, sede da 
SOPRO com a maior brevidade possível (juntamente ou à posteriori terá de ser também 

enviadas todas as faturas das despesas decorrentes do sinistro). 

14. Toda a conduta considerada antidesportiva e/ou anti ambiental implicará a exclusão do 

infrator e a impossibilidade de se inscrever em futuras edições. A organização reserva-se 
o direito de aplicar sanções que poderão ir até à desclassificação ou exclusão da prova, 

a qualquer participante que não respeite à letra e ao espírito do presente Regulamento, 

ou que, por qualquer forma, prejudique o bom nome, imagem e prestígio da mesma ou 
de qualquer dos seus promotores. Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada aos 
organizadores por eventuais prejuízos que de uma decisão deste tipo possam advir. 
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15. O participante deste evento declina tomar qualquer ação legal, não limitada ao risco das 
lesões que possam surgir, causadas pela participação no evento. Autoriza os 

organizadores do evento a fazer uma gravação total ou parcial da sua participação 
através de fotografias, filmes, televisão, vídeo ou qualquer outro meio. Cede todos os 

direitos relativos à exploração comercial e de publicidade que considerem oportuno 
exercitar; sem direito a receber qualquer compensação económica ou outras 

circunstâncias e o perigo de prejuízo para a organização, os sponsors e patrocinadores 
comerciais, diretores, empregados, a empresa organizadora do evento, e outras 

empresas ligadas à organização. 

16. Só serão aceites recursos escritos, entregues no Secretariado, durante o decorrer da 
prova ou até 30 minutos após a conclusão da prova do interessado. Só serão julgados os 

recursos por escrito e acompanhados de um depósito no valor de 25€ (vinte e cinco 
euros). Se for julgado procedente, o depósito será devolvido. Os recursos devem conter 

informação precisa que suporte o mesmo, incluindo a descrição do incidente, 
testemunhas, nomes, contactos e assinatura do responsável pela apresentação do 

recurso. A Organização dará o seu parecer sobre o recurso. 

17. O evento e prova desportiva poderão ser cancelados em virtude de força maior, 

designadamente por razões atmosféricas que impeçam a sua realização ou por razões 

de segurança. A organização poderá cancelar a prova a qualquer momento, caso se 

verifique algum impedimento técnico ou infira-estrutural aos quais seja alheia. 

18. Em caso de cancelamento o valor das inscrições será devolvido em singelo e deduzidos 
os custos da transação num período máximo de 30 dias após a data prevista para a 

realização da prova. Em circunstância alguma os participantes inscritos poderão reclamar 

qualquer indemnização de qualquer natureza. 

19. A participação nesta atividade pressupõe o aceite incondicional de todos os pontos do 
presente regulamento. O presente regulamento não será modificado na sua 

generalidade. Compete exclusivamente à Organização aprovar alguma correção que 

considere oportuna, que será divulgada no site da prova e no secretariado. Qualquer 
retificação será comunicada, com data de aplicação dessas alterações, a todos os 

inscritos na prova. 

20. Todos os Anexos e Aditamentos ao presente Regulamento, que a organização entender 

publicar, terão força de lei, do mesmo modo que o Regulamento. À organização não 
poderá ser imputada qualquer responsabilidade no que respeita a acidentes e suas 

consequências, quer tenham sido causados pelos participantes, quer tenham sido estas 
as vítimas, quer provenham ou não da responsabilidade do participante. Do mesmo 

modo não lhe será imputada qualquer responsabilidade, quanto às consequências de 

infração às leis, regulamentos e códigos em vigor, a qual deverá ser suportada pelos 

infratores. 

21. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão aplicadas pela SOPRO de forma 

soberana, não cabendo recursos a essas decisões. 

 

Qualquer esclarecimento: comunicacao@sopro.org.pt 
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