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1. ORGANIZAÇÃO 

A organização do 7º Raid BTT ACR Rebordosa 

está a cargo da Associação Cultural e Recreativa 

de Rebordosa 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 – Idade para participação 

O Raid está aberto a todos os participantes com 

mais de 16 anos. Menores de idade podem 

participar desde que no acto da inscrição se façam 

acompanhar de um termo de responsabilidade 

assinado pelo respectivo responsável de 

educação. 

 

 

2.2 – Condições físicas 

Para participar, 

• é necessário estar consciente e preparado 

para a extensão e especificidade da prova; 

• Ter adquirido, antes da partida, uma 

verdadeira capacidade de autonomia 

pessoal na montanha, de forma a gerir os 

problemas causados por este tipo de evento, 

incluindo problemas físicos ou mentais 

decorrentes da fadiga, dores musculares ou 

articulares ou ferimentos leves que possam 

ocorrer; 

• Estar plenamente consciente de que o papel 

da organização não é ajudar o participante a 

gerir os seus problemas e que para a prova 

ser realizada em segurança, em muito 

depende a habilidade e destreza do 
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participante a se antecipar e/ou adaptar aos 

problemas que for encontrando; 

• Conseguir enfrentar sem ajuda externa 

condições ambientais e atmosféricas 

adversas, tais como chuva, nevoeiro ou 

temperaturas baixas. 

 

 

3. INSCRIÇÕES 

 

• O acto da inscrição pressupõe a aceitação das 

regras aqui estabelecidas. 

• A inscrição poderá ser feita através do site: 

www.prozis.com 

• Aquando do levantamento do dorsal é necessário 

fazer-se acompanhar de um documento de 

identificação referente á inscrição. 

• A veracidade dos dados fornecidos é da 

responsabilidade do participante, inclusive para 

efeitos de seguro. 

• A alteração do titular da inscrição pode ser 

efectuado até ao dia 22 de Novembro, tendo os 

dados do novo participante de ser comunicados 

por e-mail: acrrebordosa@hotmail.com 

• A alteração terá uma taxa 2€. 

 

 

4. DORSAL 

 

O dorsal do participante é pessoal e intransmissível e 

deve ser colocado na frente da bicicleta, para melhor 

identificação. 
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5. SEGURO 

 

A organização contratualiza os seguros obrigatórios, 

conforme o Decreto lei nº 10/2009 de 12 de Janeiro, 

para este tipo de prova, estando o seu prémio incluído 

no valor da inscrição. 

Em caso de acidente o seguro prevê o pagamento de 

uma franquia, sendo esta da responsabilidade do 

atleta. 

A organização não assumirá despesas de sinistros nem 

se responsabiliza pelo seguro, em que o atleta não 

tenha dado conhecimento de forma atempada, até ao 

final do dia do raid, 24 de Novembro 24 horas. 

 

6. PROVA 

 

• O 7º Raid BTT ACR Rebordosa será realizado no 

dia 24 de Novembro, em Rebordosa, Paredes, 

com um percurso de 30km, independentemente 

das condições climatéricas do dia, excepto se a 

Organização entender que oferece risco para os 

participantes. A organização acompanhará, em 

permanência, a evolução das condições 

meteorológicas, podendo anular a prova em 

qualquer altura. 

• O raid terá inicio ás 9h da manhã (horário sujeito 

a alterações) na Sede da ACR Rebordosa, sita na 

Av. Bombeiros Voluntários 701 4585-359 

Rebordosa; 

• O secretariado para entrega de dorsais e 

inscrições de última hora estará aberto a partir das 

7h30 da manhã; 
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• Os mapas e altimetrias serão atempadamente 

publicados na página de Facebook da ACR 

Rebordosa; 

• O tempo limite do Raid será de 5 horas; 

• Os locais de abastecimento serão definidos de 

forma a garantir a boa alimentação e hidratação 

dos participantes; 

• Onde não existir corte de tráfego rodoviário, os 

participantes devem cumprir com as regras de 

trânsito, ainda que a Organização disponibilize 

voluntários que ficarão nestes pontos.  

• Os participantes deverão ainda respeitar as áreas 

agrícolas e propriedades privadas, sob pena de 

terem de assumir potenciais danos e 

indemnizações resultantes do seu 

comportamento; 

• Banhos, a Organização faculta banhos nas 

instalações dos Bombeiros Voluntários de 

Rebordosa no final do Raid; 

• O percurso será fitado. 

 

 

7. RESPONSABILIDADE 

 

Todos os participantes serão cobertos por seguro de 

acidentes pessoal. Os participantes serão 

responsáveis por todas as suas acções que sejam 

susceptíveis de produzir danos materiais, morais ou de 

saúde a si mesmo ou a terceiros. A Organização 

declina toda a responsabilidade em caso de acidente, 

negligencia, roubo de objectos ou valores de cada 

participante. 
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8. DIREITOS DE IMAGEM/PROTECÇÃO DE DADOS 

 

A aceitação do presente regulamento implica, 

obrigatoriamente, que os participantes autorizam os 

organizadores do Raid BTT ACR Rebordosa a 

gravação total ou parcial do evento, pressupõe também 

a sua concordância para que a organização possa 

utilizar a imagem do participante para a promoção e 

difusão do Raid em todas as suas formas (radio, tv, 

imprensa escrita, internet, cartazes, etc.) e cede todos 

os direitos para exploração comercial e publicitária que 

considere oportuno executar, sem direito, por parte do 

participante, a receber qualquer compensação 

económica. 

 

Ao aceitar este regulamento, o participante aceita 

ceder os seus direitos de imagem e tem 

conhecimento que será objecto de tratamento de 

acordo com o Regulamento EU 2016/679 – RGPD – 

Regulamento Geral sobre Protecção de Dados. 

 

A Organização compromete-se a processar os seus 

dados pessoais em conformidade com o 

Regulamento EU 2016/679 – RGPD – Regulamento 

Geral sobre Protecção de Dados. 

 

O preenchimento da inscrição para o Raid BTT ACR 

Rebordosa pressupõe que o participante que se 

inscreve, tome conhecimento e aceite sem reservas o 

presente Regulamento. Casos omissos ao presente 

Regulamento, notas ou alterações serão da 

responsabilidade da Organização, sendo as mesmas 

comunicadas atempadamente aos participantes. 
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9. ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO 

 

A Organização poderá alterar o Regulamento, caso 

seja justificado e de forma a que toda a informação seja 

mais completa. 

Todos os Participantes, pelo facto de efectuarem a sua  

inscrição no 7º Raid BTT ACR Rebordosa, aceitam o 

presente regulamento. 

 

10. CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos a este Regulamento, serão 

resolvidos pela Organização (Direcção da ACR 

Rebordosa), de cujas decisões não haverá recurso. 

 

A Organização do 7º RAID BTT ACR Rebordosa 

acrrebordosa@hotmail.com 

917337510 


