
1ª Caminhada Solidária 
Regulamento 

 
1. A Artenave Atelier organiza a sua 1ª Caminhada Solidária no dia 29 de Setembro de 2018, 

com a finalidade de proporcionar um dia de convívio dedicado aos seus associados, às famílias 

e comunidade local, com um cariz lúdico e solidário. O custo de participação reverterá 

inteiramente para aquisição de uma cadeira de rodas adaptada a utilizar pelos utentes da 

instituição na actividade piscina. Evento esse que tem início às 10 horas. 

2.Percursos e distâncias:  
 
2.1. A caminhada terá um percurso de aproximadamente 2 quilómetros. 

2.1.1.Percurso da Caminhada Curta: (Partida) Largo do Lar Residencial da Artenave – Rua Dr. 

João Lima Gomes – GNR – Rua Engenheiro Amaro Costa - Avenida 25 de Abril - Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira – Rua do Mercado – Largo da Feira – Avenida Bombeiros 

Voluntários – Rua do Farol – Avenida 25 de Abril – Rua Dr. João Lima Gomes - Largo Lar 

Residencial Artenave (Meta). 

2.2. O local de partida e chegada da prova será no Largo do Lar Residencial da Artenave 

(Parque de Terra). 

3. Caminhada  
 
3.1. A caminhada não tem carácter competitivo, pelo que não será cronometrada;  
 
3.2. Podem participar na Caminhada pessoas de todas as idades, com e sem deficiência física 

ou intelectual, mesmo em cadeira de rodas, ou carrinhos de bebé, desde que acompanhadas 

por um adulto, devendo ser realizada a caminhar. 

3.3. No final da caminhada haverá uma aula de zumba/ginástica, no parque de terra junto ao 
Lar Residencial da Artenave, para animar todos os participantes e encerrar este evento 
solidário. 
 
4. Inscrições e levantamento de Kits.  
 
4.1. As inscrições poderão ser realizadas via telefone para o 967228644 e 254583522, na 

secretaria da Artenave e Pavilhão Municipal até ao dia 28 de Setembro de 2018.  

4.2. As inscrições para este evento terão um custo de 4,00 euros, podendo a pessoa realizar a 

inscrição e só depois efetuar o pagamento (até dia 28 de Setembro). Só poderá participar no 

evento se realizar a inscrição e o respetivo pagamento. 

4.3. A ausência ou desistência do participante da atividade não lhe confere o direito à 

devolução do valor correspondente à taxa de inscrição. 

4.4. A cada participante que realize a sua inscrição e que efetue o pagamento do evento será 

fornecido um Kit, que será composto por uma T-shirt/boné, uma água e um alimento sólido. 

Também haverá um prémio de presença/lembrança que será entregue no final da caminhada.  



4.5. Poderá levantar o kit de participação, no dia 29 de Setembro, no largo do Lar Residencial 

da Artenave a partir das 08h30 até à partida da Caminhada ou no dia 28 de Setembro nos 

Serviços Administrativos da Artenave (Av.ª Dr. Amadeu Baptista Ferro, n.º1, 3620-383 

Moimenta da Beira) no horário de funcionamento (8h30 às 12h30 e 14h00 às 17h30). 

4.6. É obrigatório o uso da camisola e boné, fornecida pela organização para todos os 

participantes, para o momento da caminhada. 

Nota sobre a proteção de dados:  
Os dados pessoais da ficha de inscrição, para efeitos de contratualização de apólice de 
seguro, serão eliminados um mês após a realização da caminhada e só serão utilizados para 
esse efeito. Assim, os caminheiros ao efectuarem a inscrição aceitam, automaticamente, esta 
condição. 
 
5.Outras informações:  
 
5.1. A organização reserva-se ao direito de, dentro do razoável, alterar ou decidir 
pontualmente sobre as situações não previstas no regulamento.  
 
5.2. A organização não se responsabiliza pela má condição física dos participantes ou por 

qualquer acidente ou danos que porventura os participantes venham a causar ou a sofrer 

antes e depois da prova, isentando os organizadores de qualquer ação judicial. 

5.3. Agradecemos que todos os participantes respeitem a limpeza do espaço e não deitem lixo 

para o chão. 

5.4. A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores (staff 

da organização) para a orientação dos participantes. Por motivos de segurança e organização, 

os participantes devem respeitar as indicações das autoridades e do Staff (por exemplo 

respeitando a faixa indicada para circularem) e devem manter-se no percurso oficial. 

5.5 No caso de não haver condições técnicas e/ou de segurança para a realização da 

caminhada, a organização reserva o direito de transferir ou cancelar a mesma, medidas essas 

que serão tomadas no dia do evento. 

5.6. Por questões meteorológicas, às quais a organização é naturalmente alheia, a caminhada 
e restantes actividades poderão ser canceladas, sendo comunicado aos inscritos. 
 
5.7. A organização da prova não se responsabiliza por qualquer acidente que venha a ocorrer 

com os participantes ANTES e APÓS a caminhada, sendo que todas as medidas serão tomadas 

para a segurança dos participantes. 

5.8 SEGURO DESPORTIVO: Todos os caminheiros encontram-se cobertos por apólice de 
seguro de acidentes pessoais, válida para qualquer acidente que ocorra no decurso da sua 
participação na I Caminhada Solidária. 
 

5.9. DIREITOS DE IMAGEM: A Organização reserva-se o direito de efetuar registos 
fotográficos ou vídeo do evento e sua utilização para a divulgação do mesmo, na 
presente ou futuras edições, bem como outros eventos de cariz desportivo e social da 
sua autoria, sendo de sua propriedade os referidos registos e somente serão utilizados 



para os fins referidos. Assim, os participantes, ao efetuarem a inscrição dão, 
automaticamente, consentimento para a utilização da sua imagem para os fins 
referidos, por um período, de 2 anos, recusando qualquer compensação económica ou 
financeira. 
 

O participante pode a qualquer momento, após realização da prova, retirar o 
consentimento da sua utilização, ou definir outro período para a utilização da sua 
imagem, bastando para tal enviar um email para – atelier@artenave.org 
 
5.10. Todos os participantes (após efectuar a sua inscrição) assumem este regulamento. 

5.11 A I Caminhada Solidária está limitada à participação de 100 caminheiros, pelo que só é 

garantido KIT a estes. 

6.Contatos:  
 
Para mais informações podem os interessados contactar com a organização da 1ª CAMINHADA 

SOLIDÁRIA da Artenave através dos seguintes meios: 

- Telefone: 967228644 

- Email: nhamster07@hotmail.com;  

- Na secretaria da Artenave 

- Pavilhão Municipal; 

 

Moimenta da Beira, 29 de Agosto de 2018 


