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Este regulamento deve ser lido e conhecido por todos os participantes, para que o 6º 
Passeio BTT Lavra Team possa decorrer nos melhores moldes possíveis.  
Todos e quaisquer aspetos não abordados neste regulamento serão omissos e 
resolvidos pela organização.  
 

 

 

Artigo 1º 
Evento 

 

O 6º Passeio BTT Lavra Team tem como principais objetivos: 
 

1. Promoção do património cultural gastronómico, lazer da União de Freguesia 
Perafita Lavra e Santa cruz do Bispo; 

2. Promover da prática desportiva; 
3. Vertente de solidariedade; 
4. Atrair mais participantes para a modalidade de BTT. 

 
Artigo 2º 

Realização do Evento 

 

O Passeio será realizado no dia 4 de Agosto de 2019 em Lavra, concelho de 
Matosinhos. Terá cariz não competitivo e será dado privilégio aos aspetos de caráter 
lúdico-desportivos, culturais e convívio. 
 

 
A partida será às 9:30 horas em Frente à Junta de Freguesia de Lavra, sendo a chegada 
no mesmo local.  
 

Artigo 3º 
Participação no Evento 

 

O 6º Passeio BTT Lavra Team está aberto a todos aqueles com idades compreendidas 
entre 18 e 70 anos. É possível a participação de elementos menores de 18 anos 
perante a apresentação de um termo de responsabilidade assinado pelo encarregado 
de educação, onde será necessário identificar o número do documento de 
identificação. 
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Artigo 4º 
Inscrição no Evento 

 
A participação no evento só é permitida aos participantes que tenham validado a sua 
inscrição até às 24:00 do dia 2 de agosto de 2019.  
 

As inscrições no Passeio 6º Passeio da BTT Lavra Team, estarão abertas partir de 20 de 
Junho até dia 2 de Agosto de 2019. Poderão ser realizadas online na página da internet 
do site (http://www. BTTLavraTeam.pt) ou através dos pontos oficiais de inscrição. 
 
A inscrição por si só não garante a participação no Passeio 6º BTT Lavra Team. Esta só 
será validada após o pagamento do respetivo valor da inscrição.  
 

O 6º Passeio BTT Lavra Team estará limitado a 300 participantes.  
 

Artigo 5º 
Custo da Inscrição 

 

O valor da Inscrição para o passeio de BTT é 8 Rodas quer para sócios da federação de 
ciclismo do Porto, e outras federações ou segurados (para os restantes participantes). 
 
O pagamento por multibanco deve ser efetuado até dia 2 de agosto. Após esta data, os 
pagamentos podem ser realizados dia do Passeio 04 de Agosto de 2019, mas não ficam 
assegurados pelo seguro em vigor, nós não nos responsabilizamos pelos danos 
pessoais e terceiros que aconteça no decorrer do 6º passeio, os próprios participantes 
assumem essa responsabilidade. 
 
O valor das inscrições não será reembolsável. 
 

Artigo 6º 
Direitos do participante no Evento 

 

Com a inscrição cada participante terá direito a: 
 

1. Participar no 6º Passeio BTT Lavra Team; 
2. Dorsal; 
3. Reforço alimentar (líquidos e sólidos); 
4. Primeiros socorros e assistência médica; 
5. Seguro de acidentes pessoais de acordo com a lei em vigor; 
6. Acesso a balneários para banho no final do passeio; 
7. Lavagem de bicicletas; 
8. Participação no sorteio de Vouchers; 
9. Porco no Espeto; 
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Artigo 7º 
Obrigações do participante no Evento 

 

Com a inscrição cada participante deverá assumir: 
 

1. A obrigatoriedade do uso de capacete devidamente colocado durante todo o 
percurso.; 

2. Que reúne todas as condições físicas e psicológicas para participar na prova que 
se inscreve; 

3. A responsabilidade de prestar auxílio em caso de acidente, desde que as 

circunstâncias o exijam; 
4. A não danificar áreas privadas ou cultivadas; 

5. Ter uma atitude ecológica e não atirar embalagens, e outros detritos para o 

chão; 
6. A consciência de que a sua preparação é adequada aos percursos 

apresentados, quer ao nível da distância e altimetria; 
7. Que se encontra munido de alimentos líquidos e sólidos. Ferramentas e 

algum material de substituição; 

8. O transporte para o ponto de partida e de chegada do passeio, assim como 

para o dos banhos, é exclusivamente da responsabilidade do participante; 
9. A responsabilidade da manutenção e guarda da bicicleta; 

 

Artigo 8º 
Seguro do Evento 

 

Todos os participantes estarão cobertos pelo seguro (da Federação de Ciclismo do 
Porto), que cobre riscos resultantes da prática desportiva e no decurso da atividade. 
Qualquer acidente que ocorra durante a execução do percurso é da responsabilidade 
dos participantes, em tudo o que exceda o risco e os valores cobertos pelo seguro.  
 

Artigo 9º 
Direito de Imagem 

 

Os participantes do evento, concede permissão à entidade organizadora de utilizar a 
sua imagem, gravada em suporte de vídeo, televisão, fotografia, ou qualquer outro 
meio, para fins promocionais e publicitários do próprio evento e da entidade 
organizadora. 
 

Artigo 10º 
Grau de dificuldade do Evento 
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Tendo em conta a objetivo de promoção da prática desportiva, o evento terá uma 
dificuldade média/baixa. 

Artigo 11º 
Secretariado 

 

O secretariado no dia do passeio abre às 7:30 horas em frente à Junta de Freguesia de 
Lavra e encerra mesmo às 9h. O secretariado será responsável por: 

1. Entregar o dorsal; 
2. Efetuar o check-in da inscrição; 
3. Efetuar o check-in da chegada; 
4. Realizar o sorteio dos brindes; 
5. Entregar os brindes; 

 

 

Artigo 12º 
Percurso Guiado do Evento 

 

O percurso guiado terá uma distância de aproximada entre 35 a 40 Quilómetros 
abrangendo caminhos públicos e privados e estará marcado com placas e fitas 
sinalizadoras. Todas as vias públicas estarão abertas ao trânsito comum, pelo que se 
recomenda precaução e respeito pelo Código da Estrada. 
 

Artigo 13º 
Desistência durante o Percurso Guida do Evento 

 

Em caso de desistência durante o percurso deve contactar a organização através do 
número a ser disponibilizado no Dorsal ou presencialmente no local de 
partida/chegada.  

 

 
 

 

Artigo 14º 
Abastecimento durante o percurso do Evento 

 

Ao longo do percurso existirá um posto de abastecimento de líquidos (águas e sumos). 
Os participantes só receberão apoio alimentar (líquidos e sólidos) nos pontos de 
abastecimento indicados pela organização. Por questões de preservação ambiental é 
obrigatório fazer-se acompanhar do próprio Bidão, porque o reforço líquido é servido 
através dele. 
 

 

Artigo 15º 
Prémios 
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Os prémios a serem sorteados no dia do passeio não são acumuláveis, e só serão 
entregues a quem fizer o registo de partida e chegada junto do secretariado. 
 

 

 

 

 

Artigo 16º 
Informações 

De forma a proporcionar uma agradável participação no 6º Passeio BTT Lavra Team, a 
organização recomenda: 

1. Uso de vestuário apropriado e que se faça acompanhar de reservatórios com 
água; 

2. Ao longo do percurso, os participantes devem sempre respeitar as indicações 
dos elementos da organização, bem como forças de segurança e/ou sinalização 
rodoviária; 

3. Ao longo de todo o percurso devem ser observadas todas as regras normais de 
trânsito automóvel.  

4. Todos os percursos encontram-se abertos ao trânsito normal. Pedimos atenção 
redobrada nos cruzamentos e rotundas.  

5. A organização solícita a todos os participantes o maior civismo com os detritos 
embalagens e afins, devendo estes, ser depositados nos locais próprios. 

 

 

 

 Declaro que tomei conhecimento e aceito os termos e condições escritas no 

Regulamento. 

 

 Para inscrições de grupos, ou no caso de não conseguir efetuar a inscrição através 

do formulário abaixo, ou caso não apareça incluída na "Lista de Inscritos" no prazo de 

24 horas após o envio da respetiva inscrição, podem enviar um e-mail com o nome 

completo, data de nascimento, número do bilhete de identidade, localidade e equipa, 

para o endereço geral@bttlavrateam.pt. 

 

 Enviar comprovativo de pagamento para geral@bttlavrateam.com. 
 

 

 

___________________________________ 

Assinatura 

 

http://www.adrcdornelas.pt/assets/documents/regulamento.pdf
mailto:geral@bttlavrateam.pt

