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Divisão da Juventude 

PASSEIO DE BTT PELAS SERRAS DO PORTO  

25 e 27 de julho de 2022 

TERMOS DE PARTICIPAÇÃO  

 
 

CAPÍTULO I – ORGANIZAÇÃO  
O Passeio de BTT pelas Serras do Porto é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Gondomar 
e do Agrupamento de Escolas À Beira Douro. 

 
CAPÍTULO I – OBJETIVOS  

1. Sensibilizar e estimular a prática da atividade física ao ar livre e da formação desportiva como 
meio de promoção de estilos de vida saudáveis e de valores e princípios associados a uma 
cidadania ativa;  

2. Desenvolver os valores do autoconhecimento, da autoconfiança, da empatia, da resiliência e da 
liderança servidora; 

3. Contribuir para o desenvolvimento de uma consciência ecológica e de proximidade à Natureza. 
  

CAPÍTULO II – INSCRIÇÕES 
1. As inscrições são realizadas online, através do preenchimento de formulário próprio, disponível 

no site do Município de Gondomar, até ao dia 22 de julho, e estão limitadas a 20 participantes em 
cada dia. 

2. Não obstante a organização disponibilizar um seguro de acidentes pessoais, todos os 
participantes deverão apresentar, aquando do check in, o Cartão de Cidadão e o Termo de 
Responsabilidade, devidamente preenchido e assinado pelos próprios, no caso de maiores de 
idade, ou pelos encarregados de educação, no caso de menores de idade. No caso do/a 
participante ser menor de idade é necessária também a apresentação da Autorização de 
Participação devidamente preenchida e assinada pelo Encarregado de Educação.  

3. Para os participantes que não possuam bicicleta, a organização poderá disponibilizar/emprestar 
uma bicicleta BTT para a realização do passeio, devendo tal ser indicado no ato da inscrição, 
contudo o empréstimo está limitado às unidades disponíveis e será aceite por ordem de chegada 
dos pedidos. 

 
CAPÍTULO II – PARTICIPAÇÃO 

1. O participante ao inscrever-se assume que reúne as condições físicas e psicológicas para participar 
no passeio. 

2. Todos os participantes deverão fazer uso de capacete, devidamente colocado durante todo o 
percurso.  

3. Os participantes terão de respeitar as indicações dos elementos da Organização que 
acompanham o passeio.  
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4. Os percursos não terão qualquer tipo de marcação ou sinalética. Será um passeio guiado pelos 
elementos da organização, onde será dada atenção aos vários tipos de andamento dos 
participantes.  

5. O percurso será realizado por trilhos, carreiros e estradões existentes no Parque das Serras do 
Porto, estando os mesmos abertos ao movimento de outros veículos, pelo que, todos os 
participantes ficam obrigados a respeitar as regras de trânsito.  

6. A nível físico e técnico, o percurso é fácil/moderado. O passeio terá a distância de XX Km e a 
prioridade é o lazer, pois não haverá classificações nem qualquer tipo de cronometragem. 

7. Em caso de acidente os participantes estão abrangidos pelo seguro de acidentes pessoais, 
declinando a organização qualquer outra responsabilidade autónoma, solidária ou 
complementar. 

 
CAPÍTULO II – PRÉMIOS DE PARTICIPAÇÃO 
Uma vez que o Passeio de BTT não tem um carácter competitivo, não haverá classificações. A organização 
oferecerá uma t-shirt e uma medalha a todos os participantes.  

 
CAPÍTULO VI – PONTO DE ENCONTRO  

1. O ponto de encontro para a partida do Passeio de BTT pelas Serras do Porto é junto à Escola EB 
2,3 de Medas, sita à Rua dos Crastos, em Medas, Gondomar. 

2. A organização poderá disponibilizar transporte até ao local, com partidas de diversos locais do 
Município a definir, devendo tal ser assinalado no ato da inscrição, contudo, o transporte está 
limitado aos lugares disponíveis e serão aceites por ordem de chegada.  

 
CAPÍTULO IX - CONTACTOS 
 

SITE: http://www.cm-gondomar.pt   
E-MAIL: juventude@cm-gondomar.pt  
TELEMÓVEL: 932002720 

 
CAPÍTULO X - OMISSÕES 
Qualquer situação omissa neste regulamento será decidida pela organização.  

  


