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1.º Artigo – A Caminhada  

A iniciativa “UMA CAMINHADA POR TODOS” é organizada pela “APBS – Associação de Paintball 
da Beira Serra” (BeiraSerrAdventure) e é uma iniciativa solidária sem carater desportivo, um 
passeio informal sem qualquer intuito competitivo ou classificativo. As receitas das inscrições 
revertem para as vítimas dos incêndios florestais de 2017, sendo doadas à conta solidária da 
Câmara Municipal de Arganil.  
A aceitação do regulamento por parte do participante é prova de que se encontra em boa 
condição física para efetuar a caminhada.   

 

2.º Artigo- Horário e percurso da caminhada 

a) A “UMA CAMINHADA POR TODOS” irá realizar-se no próximo dia 15 de abril de 2018, com o 
ponto de encontro de todos os participantes no Mosteiro de Folques (Folques – Arganil) pelas 9 
horas, que seguidamente vão ser transportados pela organização para o ponto de partida. 

b) A “UMA CAMINHADA POR TODOS” decorrerá ao longo de um percurso aproximadamente de 
9 km que tem o ponto de partida na Selada das Eiras e termina no Mosteiro de Folques, 
passando pelas aldeias Salgueiro e Monte Redondo.  

c) O percurso decorre por trilhos, caminhos de terra batida e estradas de alcatrão, sendo que 
cada participante deve ter a consciência de que alguns trilhos apresentam alguma dificuldade 
de progressão.  

d) Estima-se que a Caminhada tenha uma duração de 2 horas e 30 minutos depois do arranque 
de todos os participantes da Selada das Eiras. 
 
e) Durante o percurso haverá locais de abastecimento/reforços de líquidos e sólidos.  
 

3.º Artigo- Participação 

A participação na Caminhada é destinada a todos os interessados, de todas as idades, desde que 
reúnam as condições/capacidades físicas para a sua realização e que estejam devidamente 
inscritos, podendo a organização impedir a participação se achar que se justifique. 

 

4.º Artigo- Inscrição 

a) A inscrição é feita individualmente, e deverá ser efetuada até dia 8 de abril de 2018 através 
do preenchimento de um formulário de inscrição disponível na plataforma online de inscrição 
(www.prozis.com) ou no “INTERMARCHE DE ARGANIL”, “CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL” e 
outros locais a anunciar pela organização.  

b) O pagamento é feito conforme solicitado no local de inscrição. A inscrição só é considera 
valida depois do pagamento. 

c) A inscrição na Caminhada tem um custo de “5 ajudas” por participante.  

e) Podem participar gratuitamente crianças e jovens com idade inferior a 14 anos sendo a 
responsabilidade da sua participação imputada aos pais. Para receberem o Kit de participação 
terão igualmente de se inscreverem e procederem ao pagamento de “5 ajudas”.  

f) O valor das inscrições não será devolvido. 
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g) Depois do adiamento da data do evento, a organização não assegura o “kit de participante” 
completo a novas inscrições que possam surgir, assim como também não assegura o “kit de 
participante” completo a inscrições de possam ser feitas depois da data de fecho de novas 
inscrições. 

 

5.º Artigo- Levantamento dos Kits de participação 

Todos os participantes receberão um “Kit de Participante” com t-shirt, água, barrita e outros 
brindes dos parceiros da caminhada. 
O levantamento dos Kits de participação serão feitos no dia 15 de abril de 2018 entre as 8 horas 
e as 9 horas. A organização pede a todos os participantes que usem a t-shirt oferecida no Kit de 
participante. 
 

6.º Artigo- Seguro de acidentes pessoais 

É garantido um seguro de acidentes a todos os participantes, válido apenas para as situações 
decorrentes no evento.  
O seguro não cobre participantes com mais de 70 anos.  
O Seguro não cobre crianças (participantes) até aos 14 anos que não paguem valor de inscrição. 
No caso de ativação do seguro o valor da franquia do seguro é pago pelo participante. 
 

7.º Artigo- Termo de Responsabilidade 
 
Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à prática de esforços físicos. Ao 
se inscreverem, assumem que se sentem física e psicologicamente preparados para o esforço 
físico inerente à caminhada em que vão participar, não sendo da responsabilidade da 
Organização, quaisquer acidentes que se venham a verificar antes e depois da caminhada. 
 

8.º Artigo 
 
Será disponibilizado apoio por voluntários durante esta atividade, bem como estará presente 
uma ambulância com respetiva equipa técnica que prestarão auxílio aos participantes, se 
necessário. 
 

10.º Artigo- Direitos de imagem 
 
O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional, 
dos direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens e fotografias durante o evento, 
autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio. 
 

11.º Artigo- Cancelamento do evento 
 
O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a fatores externos à organização. Nesse caso 
a organização reserva-se no direito de nos 30 dias seguintes à data prevista para a realização do 
evento decidir e comunicar acerca das ações a serem tomadas resultantes do cancelamento. 
Caso o evento não se realize noutra data depois do cancelamento o valor das inscrições não será 
devolvido e será entregue da mesma forma à conta solidária da Câmara Municipal de Arganil. 
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12.º Artigo- Informações diversas: 
 
Dada a natureza solidária e lúdica da Caminhada, espera-se que sejam cumpridas as regras de 
solidariedade para com todos os participantes de modo a contribuir para um convívio agradável 
e de apreciação da paisagem e natureza.  
1 – A organização não se responsabiliza pela má condição física dos participantes.  
2 – Por motivos de segurança, durante a Caminhada todos os participantes deverão manter-se 
exclusivamente no percurso oficial da mesma.  
3 – No caso de, por motivos de força maior, não haver condições técnicas ou de segurança para 
a realização da Caminhada, a organização reserva o direito de cancelar ou transferir a mesma 
para outra data, medidas que serão tomadas no dia do evento.  
4 – A organização poderá suspender a caminhada por qualquer questão que coloque em risco a 
segurança dos participantes, bem como atos públicos, vandalismo e/ou força maior. 
6 – Não são permitidos cancelamentos de inscrições. 
  

13.º Material aconselhado/obrigatório para participação 
 

A realização da caminhada tem como ponto de partida um local com a cota de altitude de 870m 
sendo que pode estar algum vento e frio, daí a organização aconselha o uso de corta-vento, 
boné/gorro/gola e luvas. 
Todos os participantes são obrigados a levar consigo durante a participação na caminhada a 
garrafa de água e a barrita fornecida no Kit de participante.  
 

14.º Artigo- Contactos da Organização 
 
APBS – Associação de Paintball da Beira Serra (BeiraSerrAdventure) 
Morada: Rua do Pinheiro nº 161, 3420-168 Mouronho 
Página do Facebook: www.facebook.com/beiraserradventure/ 
Endereço eletrónico: beiraserradventure@gmail.com 
Telefone: 969700712/963448548 

 

 

 

 

 

 

 


