
REGULAMENTO DO IV PASSEIO BTT DA CASA DO POVO DE
OLAIA – LAMAROSA

1.  Esta activiaie é organvzaia pela Casa io Poio ie Olava – Lamarosa, e será realvzaia no iva 03 ie Noiembro ie 2019,
constanio ie iovs percursos, um com cerca ie 40 kms e outro ie 25 kms.

2.  As vnscrvções ofcvavs para o passevo ieierão ser efectuaias no svte www.apeialar.com até ao iva 29 ie Outubro e
lvmvtaio a 100 partcvpantes. Acevtar-se-ão vnscrvções no próprvo iva a partr ias 7h30m caso não se tenha atngvio o
número máxvmo ie 100 partcvpantes. O vnícvo io passevo será a partr ias 9h00m.

3.  A vnscrvção só é iálvia após o pagamento. Aos menores ie viaie, (<18 anos), ser-lhe-á exvgvia uma autorvzação aquanio
o preenchvmento ia fcha ie vnscrvção por quem ie ivrevto sobre o menor.

4.  O ialor ias vnscrvções para Sócvos é ie 13€ com almoço e 10€ sem almoço. O ialor ias vnscrvções para não Sócvos é ie
15€ com almoço e 11€ sem almoço. Estes ialores vncluem pequeno-almoço, reforço, almoço, seguro, laiagem ie bvcvcletas,
banhos e t-shvrt técnvca para quem se vnscreier atraiés ia plataforma ivgvtal www.apeialar.com. Quem não se vnscreier
na plataforma atrás refervia até à iata lvmvte, não terá direito a t-shirt.

5.  O almoço para os acompanhantes Sócvos tem o ialor ie 9€, não Sócvos o ialor é ie 10€, as crvanças acompanhantes ie
6 a 10 anos vnclusvie pagam com almoço 5€ e as crvanças até aos 5 anos não pagam.

6.  Não haierá qualquer regvsto ie tempos, senio este um mero passevo ie BTT, ie aniamento lvire, atraiés ie um
percurso svnalvzaio com ftas, cal e outra svnalétca que se julgue necessárva.

7.  A partia e chegaia io IV Passevo ie BTT será junto à Casa io Poio ie Olava em Lamarosa senio o banho no Centro
Escolar ie Olava e Paço. O almoço será fornecvio nas vnstalações ia Casa io Poio ie Olava.

8.  Toios os partcvpantes ieierão respevtar e seguvr o vtnerárvo marcaio pela organvzação e atenier aos conselhos e
vnivcações que serão fornecvios.

9.   Toios  os  partcvpantes  ieierão  aioptar  um  comportamento  ecológvco,  não  ievxanio  qualquer  tpo  ie  lvxo  pelo
camvnho.

10.  O percurso iecorrerá  por trvlhos, camvnhos ruravs e estraias ia Unvão ie Freguesvas ie Olava e Paço com a extensão
aproxvmaia ie 40 kms e 25 kms, estanio o percurso aberto à passagem ie outro tpo ie ieículos, pelo que toios os
partcvpantes ieiem respevtar as regras ie cvrculação em ivas públvcas, tenio especval atenção no cruzamento  ie algumas
ivas prvncvpavs.

11.  O iorsal io passevo é fornecvio pela organvzação com os respectios números ie telefone para eientuavs contactos , e
ieierá estar sempre ivsíiel na parte ivantevra ia bvcvcleta.

12.  É obrvgatórvo o uso ie capacete ieiviamente colocaio iurante toia a extensão io percurso.

13.  Em caso ie iesvstêncva, os partcvpantes ieierão sempre vnformar a organvzação (vnivcanio o nº ie iorsal) e se têm
necessviaie ie transporte ou não.

14.  A mera partcvpação no IV Passevo BTT ia Casa io Poio ie Olava – Lamarosa pressupõe a acevtação vnconivcvonal ias
normas acvma refervias.

15. Para quavsquer esclarecvmentos aivcvonavs contactar a organvzação atraiés ios tlms : 919 045 447 /  912 241 887 /
casaiopoioolava1934@gmavl.com

A Dvrecção


