REGULAMENTO_ZARCO SUNSET 2017

Caminhada Solidária
No âmbito do projeto pedagógico da ZARCO e com o desígnio de promover a aproximação à
comunidade que nos envolve, iremos realizar uma atividade solidária - ZARCO SUNSET/caminhada
solidária.
Os proventos obtidos serão doados em parte ao “Lar da Stª Cruz Matosinhos”. www.larsantacruz.com
Tratar-se-á de uma caminhada de 5km ao final do dia onde irá, certamente, reinar o convívio, a diversão
com muita música, animação e desporto à mistura.

Esta segunda edição realiza-se no dia 27 de maio, sábado, pelas 17h00.

As inscrições estão limitadas a 1500 participantes por isso não perca tempo e garanta já a sua inscrição.

1.

DATA E HORA DA REALIZAÇÃO
Realiza-se no dia 27 de Maio de 2017, pelas 17h00m, com partida na Rua António Carneiro em
Matosinhos e chegada na praia de Matosinhos (junto ao Bar Lais de Guia).

2.

CAMINHADA
Caminhada na distância de 5 kms sem fins competitivos.

3.

PERCURSO
Partida: Rua António Carneiro, Rua Real de Baixo, Avenida Dona Maria Li, Alameda Eugénio de
Andrade, Rua Sousa Aroso, Rua António Carneiro, Av. Villagarcia de Arosa, Avenida Menéres, Rua
Roberto Ivens, “Broadway”, Avenida Comendador Ferreira de matos, Avenida Menéres, Rua Carlos
Carvalho, Praia de Matosinhos.
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4.

ANIMAÇÃO FINAL
O convívio final irá decorrer na Praia de Matosinhos junto ao Bar Lais de Guia.

5.

ORGANIZAÇÃO
É uma organização da Escola Secundária João Gonçalves Zarco, com sede na Av. Villagarcia d´Arosa
4454-504 Matosinhos tel. +351 229396250.
Com o apoio das seguintes entidades:

6.



Câmara Municipal do Matosinhos



Matosinhos Sport.



Polícia Municipal de Matosinhos



APDL



Rotary Club de Matosinhos



Unicer



Exponor



Bar Lais de Guia



TRANSAM – Transportes e Logística

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

6.1 Preço de inscrição:

Caminhada | 5km » 3,00€
Grátis para crianças com menos de 10 anos (sem direito a t-shirt).
Os alunos que convidem 5 ou mais participantes (exteriores à comunidade Zarco) terão direito a
uma inscrição grátis.
A inscrição dá direito à participação na caminhada, nas atividades de praia e a uma t-shirt técnica.
As t-shirts serão entregues no secretariado no momento do pagamento da inscrição. Os tamanhos
das t-shirts dependem da sua disponibilidade.
6.2 Local de Inscrição

Inscrições online em:
https://docs.google.com/a/zarco.pt/forms/d/e/1FAIpQLSeFlgveCXVPZ7GqamMvRmSkMVrNvssVGoitmDMmWNqmAtxDA/viewform
6.3 Pagamento da inscrição e levantamento da t-shirt:



Escola Secundária João Gonçalves Zarco:
o



22 a 26 de maio das 09h às 18h.

Rua António Carneiro (Secretariado):
o

27 de maio das 09h às 16h.
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Necessária a apresentação do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão.
6.4

Tendo em conta a segurança dos participantes e o facto de se tratar de uma CAMINHDA só será
permitida a participação de pessoas a pé.

6.4.1.1 A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar os prazos ou ainda
adicionar ou limitar o número de inscrições disponíveis em função das disponibilidades
técnicas/questões de segurança ou necessidades estruturais, sem aviso prévio.
7.

PRÉMIOS
Os alunos que inscrevam/convidem o maior número de participantes (exteriores à comunidade
Zarco) terão direito a um prémio conforme a tabela que se segue:
Posição (alunos com mais inscrições)

Prémio

1º ao 10º

15 €

11º ao 20º

12,5 €

21º ao 30º

10 €

31º ao 50º

Merchandising da escola

* Os prémios serão pagos em vales de compras.
** O critério de desempate será a data de pagamento do último
inscrito.

8.

ACOMPANHAMENTO

8.1 Assistência médica será colocada à disposição durante a partida, o percurso, a chegada da

caminhada e as atividades desportivas na areia.
8.2 Só poderão acompanhar as provas as viaturas que tenham identificação da organização e as

viaturas da Polícia Municipal.
9.

SEGURO
A organização da Prova, fará um seguro desportivo para todos os participantes inscritos.

10. DURAÇÃO
A atividade tem início às 17h e termina às 20h.
11. ACEITAÇÃO
11.1

É reservado o direito à organização a aceitação das inscrições.
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11.2

Ao inscreverem-se, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em caso de dúvida
ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a organização.

12. DIREITOS DE IMAGEM
O participante, ao proceder à inscrição, autoriza à organização a utilização da sua imagem captada
durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio.
13. CANCELAMENTO DO EVENTO
O cancelamento do evento apenas poderá ocorrer por motivos de força maior ou por fatores
externos à organização
Nestes casos a organização reserva-se no direito de, nos 30 dias subsequentes, emitir um parecer
acerca das ações a serem tomadas.
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