
REGULAMENTO 

 

No dia 10 de Novembro celebramos o dia Mundial do Enoturismo, com mais um percurso 

de trail entre vinhas, vinhedos e Montejunto. 

Este ano haverá novidades e pelo caminho encontrará diversos momentos para poder provar 

os vinhos Quinta do Gradil. 

Venha à descoberta de um vale pintado de cores de outono e dos melhores néctares da 

Quinta do Gradil ! 

 

 

1. Prova  
Percursos: 

Wine Trail: 15 km 

Caminhada: 5 km 

Data de Conclusão de inscrições: 5 de Novembro 2019 

Número limite de inscrições: 300 

 

2. Inscrições 

Preços 
 Caminhada - 20 euros, até dia 25 de Outubro  

                             - 25 euros até dia 5 de Novembro 

 Trail - 25 euros, até dia 25 de Outubro   



                 - 30 euros até dia 5 de Novembro 

Incluído na inscrição 
 Direito a participar no evento  

 Gift pack Quinta do Gradil com caneca 

 Saca-rolhas  

 Garrafa  

 Reforço durante o percurso com provas de vinhos e iguarias locais  

 Todos os participantes terão direito ao nosso magusto 

 

3. Secretariado 

Secretariado da prova/ horários e locais 

Local Secretariado: 

Os dorsais estarão disponíveis no dia do Evento das no local da partida, no largo da 

Quinta do Gradil entre as 8h00 e as 9h00. 

 

4. Classificações e Cronometragem 

As classificações serão distribuídas nas categorias seguintes: 

Wine trail run: 

1. Classificação Geral Homem Wine trail Run (1º, 2º 3º lugar) 

2. Classificação Geral Mulher Wine trail Run (1º, 2º 3º lugar) 

3. Classificação Equipas (1º, 2º, 3º lugar) 

Prémios Honrosos: 

 Equipa mais numerosa 

 Equipa mais animada 

 Melhor foto individual 

 Melhor foto de equipa 

 

5. Assistência Médica 

Durante o evento os participantes terão o apoio da Cruz Vermelha Portuguesa Delegação do 

Cadaval. 

6. Seguro 

Todos os participantes estão cobertos pelo seguro geral Parras Eventos destinado a este tipo 

de eventos. 



7. Responsabilização 

Os atletas participarão no evento sob sua única e exclusiva responsabilidade, assumindo que 

no momento da inscrição e no dia da prova se encontram fisicamente aptas para o esforço 

inerente à prova. 

8. Condições de Participação 

Idade participação diferentes provas 

Qualquer pessoa maior de 18 anos (à data do evento) poderá inscrever-se no Trail. 

A caminhada é para todas as idades.   

 

9. Diversos 

A organização disponibiliza banhos em local a identificar, o transporte para o local 

será da responsabilidade dos participantes. 

Os participantes interessados deverão dar essa indicação no momento do check-in. 

Agradecemos a todos os atletas a atenção para as garrafas vazias durante o percurso. 

 

10.  Politica de Confidencialidade 
 

Condições de Utilização e Política de Confidencialidade 

 

 

https://werun.pt/politica-de-confidencialidade/

