REGULAMENTO
BTT Fim d’Ano – Braga a Pedalar

Artigo 1.º – Organização
1.

Este Passeio 100% Solidário, sem fins lucrativos, é promovido e organizado pelos “Trilhos do Cávado Associação Desportiva” e, apoiado pela Câmara Municipal de Braga.

2.

Todos os participantes devem ler o regulamento previamente, pelo que a participação implica a aceitação
plena dos seus termos.

Artigo 2º - Generalidades
1.

O evento não é uma competição sendo este facultado a todos os amantes do BTT.

2.

Não é necessária inscrição, bastando comparecer no local da concentração, com alguma antecedência, para
doar o seu alimento a favor da ATIP - Associação dos Amigos da Terceira Idade de Palmeira e levantar o seu
dorsal.

3.

O percurso terá uma distância de +/- 20kms. Com um grau de dificuldade física e técnica, média.

4.

É obrigatório usar capacete devidamente colocado durante todo o percurso.

5.

Ao longo do percurso, os participantes devem sempre respeitar as indicações dos elementos da organização.
Os Betetistas das Margens do Cávado estarão lá para o apoiar, durante todo o percurso.

6.

São aplicáveis as normas gerais de circulação em bicicleta, bem como o código de estrada. Todas as vias
públicas estarão abertas ao trânsito comum, pelo que se recomenda especial precaução e atenção redobrada
nos cruzamentos de estrada.

7.

Este passeio não dispõe de seguro. Qualquer acidente que ocorra durante o percurso é da responsabilidade dos
participantes.

8.

A organização declina responsabilidade por quaisquer incidentes ou acidentes que eventualmente possam
ocorrer com os participantes ou seus acompanhantes antes, durante e após a realização do evento.

9. A organização, sempre que entender, poderá solicitar a identificação dos participantes.

Artigo 3º - Participação
1. A idade mínima de participação no passeio solidário, BTT Fim d’Ano – Braga a Pedalar é de 14 anos.

Artigo 4º - Outras Informações
1. O percurso será efetuado com guias, devidamente identificados com coletes refletores, no início e fim do
grupo, sendo que todos os participantes têm de se manter entre os guias, durante todo o percurso.
2. É proibido deixar qualquer espécie de lixo ao longo do percurso.
3. A Organização reserva o direito de alterar tudo o que julgue oportuno, com a finalidade de garantir o bom
funcionamento e a segurança do evento.
4. O local da concentração é junto à Arcada, Praça da República em Braga, com partida às 09:00h.
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