
II PASSEIO BTT PELOS TRILHOS DA FREGUESIA

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

ORGANIZAÇÃO

O II Passeio BTT pelos Trilhos da Freguesia é organizado pela Secção BTT do C.R.P. da Boa-Fé e
realiza-se no dia 28 de Agosto de 2022.

A idade mínima de participação é de 14 anos.

Aos menores de idade é obrigatório a entrega de um termo de responsabilidade assinado pelo
encarregado de educação.

PARTICIPANTES

O passeio BTT pelos Trilhos da Freguesia é uma prova de lazer,  em que podem participar
pessoas de ambos os sexos.

PERCURSO

O passeio é constituído a nível familiar de 35km com andamento guiado.

O local de concentração e partida será no C.R.P da Boa Fé.

INSCRIÇÃO

Todos  os  participantes  devem  ler  as  informações  úteis  previamente  para  que  o  acto  de
inscrição implique a aceitação plena dos seus termos.

As inscrições deverão ser efectuadas através da página www.apedalar.com a partir de 01 de
Julho de 2022.

O valor da inscrição é de 15 pedaladas;

Só o passeio sem almoço 10 pedaladas;

O preço do almoço para os acompanhantes é de 10 pedaladas.

As inscrições estão limitadas a 150 participantes.

O prazo de inscrição termina no dia 21 de Agosto.

As inscrições só serão validadas depois de efectuado o respectivo pagamento.



PROGRAMA

Domingo 28 de Agosto de 2022

08H00 – Abertura do Secretariado

09h00 – Inicio do Passeio

13h00 – Almoço Convívio 

SEGURANÇA

É obrigatório usar capacete devidamente colocado durante todo o percurso. Caso se verifique
a ausência do mesmo, em caso de acidente, a organização não se responsabiliza pelos danos.

O percurso está aberto ao movimento de outros veículos  pelo que todos os participantes
deverão respeitar as regras de trânsito.

Aconselhamos muita atenção às placas sinalizadoras de trânsito bem como às orientações dos
membros da organização.

DEVERES SOCIAIS E AMBIENTAIS

Não provocar danos em áreas privadas ou cultivadas.

A organização relembra que o BTT é uma prática desportiva amiga do ambiente pelo que apela
a todos os participantes para que não abandonem embalagens vazias ao longo do percurso.

USO DA IMAGEM

Cada participante autoriza expressamente à organização do passeio o direito de utilizar ou
fazer utilizar, reproduzir ou fazer reproduzir o seu nome, voz e a sua prestação desportiva no
quadro do mesmo ou sob forma deste passeio em todos os suportes publicitários ou meios de
comunicação.


