5º Passeio TT
Núcleo de Camionistas Terras de
La-Salette
2022

Regulamento

Enquadramento:
1. O 5º Passeio TT realizar-se-á no dia 05 de novembro de 2022, no concelho de Oliveira de
Azeméis.
2. O evento é organizado pelo Núcleo de Camionistas Terras de La-Salette.
3. O 5º Passeio TT é percorrido na sua maioria em trilhos técnicos, estradões e carreiros.

Regulamento Geral:
1. Os percursos escolhidos não estão destinados exclusivamente a este passeio, pelo que
poderão ser encontradas máquinas agrícolas, pessoas, animais ou outros obstáculos.
Exige-se, por isso, máxima prudência.
2. A organização deste passeio TT não se responsabiliza por qualquer tipo de acidentes ou
infrações cometidas pelos participantes, assim como avarias que se venham a verificar no
decorrer do mesmo, prestando, no entanto, a assistência que esteja ao seu alcance.
3. Não é aconselhável ultrapassar os Veículos da organização, que vão em primeiro lugar, pois
o participante pode sair do percurso sem se aperceber e perder-se.
4. Aconselha-se a gravar um dos números de telemóvel disponibilizados no cartaz do evento,
antes do início do mesmo para poder contactar em caso de algum incidente.

Condições de Participação:
1. É obrigatório o uso de capacete e de todos os meios de proteção individual indispensáveis à
condução de veículos de duas e quatro rodas em todo-o-terreno;
2. É obrigatório o cumprimento integral do código da estrada sendo, em especial,
da responsabilidade do condutor do veículo possuir toda a documentação legalmente
exigida;

Sinalização:
1. O trilho está marcado com fitas sinalizadoras, setas de indicação de direção. Siga sempre as
indicações no terreno assim como os delegados da organização. Caso não encontre, ou não
entenda as indicações espere por um veículo da organização, que por lá irá passar ou ligue
para um dos contactos constantes no cartaz do evento;

Abastecimentos:
1. O abastecimento dos veículos dos participantes fica a cargo dos mesmos;

Inscrições e Preços:
1. As Inscrições podem ser efetuadas por email, antecipadas nas instalações da sede do Núcleo
ou através de nctl.pt
2. A inscrição antecipada e online do 5º Passeio TT terá um custo de 30 euros, até ao dia
01/11/2022.
3. A inscrição do 5º Passeio TT só será considerada válida mediante receção do pagamento.
4. A inscrição no local, no dia do evento, terá o custo de 35 euros.
5. Acompanhantes que não participem na prova, mas queiram usufruir das refeições
disponíveis, terão igualmente de se inscrever. Esta inscrição terá o custo de 30 euros.

Refeições e Material:
1. A inscrição no 5º Passeio TT dará direito a uma T-shirt, autocolante identificativo do nº de
participante e 2 refeições (almoço, “mata-Bicho”)

Seguro:
1. A organização subescreve um seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais de
acordo com a legislação em vigor durante a vigência do evento. Em caso de acidente o
participante deverá, em primeiro lugar, contactar a organização a qual providenciará o seu
encaminhamento para a instituição médica mais adequada ao seu estado de saúde.
2. A organização não assumirá despesas de sinistros dos quais não tomou conhecimento em
tempo oportuno para ativar o seguro.

Informação sobre passagem em locais com tráfego rodoviário:
1. Nas zonas de atravessamento de vias com tráfego rodoviário, haverá colaboradores da
organização para auxílio dos participantes nestas zonas, no entanto, não tendo os
participantes vias reservadas nem prioridade é obrigatório a máxima prudência nas
travessias. Estas travessias regem-se estritamente pelo código da estrada;

Direitos de Imagem e Publicidade:
1. O participante renuncia do seu direito de imagem durante o decorrer do evento ou a ele
afeto;

Proteção de Dados:
1. Os dados dos participantes indicados no formulário de inscrição serão registados apenas
para efeitos de processamento do evento e inclusão do mesmo no seguro de
responsabilidade civil e acidentes pessoais afeto ao evento;

Condições de Devolução do Valor da inscrição:
1. A organização do evento não garante a devolução do valor da inscrição em caso de não
comparência com justificação.
2. As inscrições são pessoais e intransmissíveis.

Outros:
1. O 5º Passeio TT não tem caráter competitivo, limita-se apenas ao convívio entre amantes
desta modalidade e divulgação da nossa região;
2. A organização do 5º Passeio TT reserva-se o direito de impedir a participação de qualquer
veículo ou participante que não cumpra o presente regulamento na integra;
3. Ao se inscrever neste evento garante que leu e concorda com todos os pontos deste
regulamento.

5º Passeio TT
Ficha de Inscrição
(Todos os campos são obrigatórios)

Condutor
Nome: __________________________________________________ B.I / C.C. Nº: ____________
Morada: _____________________________________ C. Postal: ___________
D. Nascimento: ___/___/_____Telm: __________Cont. S.O.S: _____________
Email: __________________________________________________________

Veículo
Marca: _______________Modelo: _______________ Matrícula: ____________

Ocupantes:
Nome: __________________________________________________________
Nome: __________________________________________________________
Nome: __________________________________________________________
Nome: __________________________________________________________

Termo de Responsabilidade
Declaro que, ao efetuar a inscrição, tomo conhecimento dos riscos associados á ação, assumindo toda a
responsabilidade por qualquer acidente ou dano daí emergentes, quer no signatário quer em terceiros,
renunciando a qualquer pedido de indeminização ou responsabilidade á organização do 5º Passeio TT do Núcleo
de Camionistas Terras de La-Salette, responsabilizando-me por cumprir o regulamento descrito.

Data: ___/___/____

Assinatura: _________________________________________

Desejamos a todos os participantes um excelente Passeio TT

