
 

REGULAMENTO 

 

PREÂMBULO 

Na sua 1ª edição, o É PRA FAZER! é um evento composto por um passeio de BTT e uma 
caminhada, que se realiza a 21 de Março de 2020 nos concelhos de Pombal, Soure, 
Condeixa-a-Nova e Ansião. 

Aberto a todos os participantes, este é um evento que pretende juntar os praticantes 
das duas modalidades num ambiente relaxado de convívio e diversão, sem esquecer as 
boas condutas ambientais e os aspectos relacionados com a divulgação e protecção do 
património natural e histórico do Maciço Calcário de Sicó-Alvaiázere. 

Os fundos obtidos com o evento revertem para a constituição de um Fundo de 
Protecção Ambiental do Maciço Calcário de Sicó-Alvaiázere, a gerir pelo GPS – Grupo 
Protecção Sicó. 

 

1. ORGANIZAÇÃO 

2.1. O É PRA FAZER! tem organização do GPS – Grupo Protecção Sicó e co-organização 
do Ansibikers, BTT da Vinha, BTTralhos Team, Dino Clube, Lama Solta e Vilaventura. 

 

2. PERCURSOS 

2.1. O passeio BTT insere-se na categoria de lazer, está isento de competição e será 
composto por duas distâncias: 

a) Passeio BTT curto com cerca de 40km, orientação através de marcações. 
b) Passeio BTT longo com cerca de 73km (em forma de “8”), orientação exclusiva 

por gps, excepto nos primeiros 40km, que são coincidentes com o Passeio BTT 
curto. 

2.2. A caminhada insere-se na categoria de lazer, terá cerca de 12km e orientação 
através de marcações. 

2.3 Os participantes serão informados das marcações antes da partida. 

2.4. Para o passeio de BTT longo é obrigatório o uso de gps ou sistema similar de 
navegação. A organização não disponibiliza qualquer tipo de equipamento. 

 



 

3. HORÁRIOS E LOCAL DE PARTIDA 

3.1. Os passeios BTT e caminhada vão sair da Praça Eng. Guilherme Gomes dos Santos 
(N 40.004489°; W 8.585131°), na localidade da Redinha, nos seguintes horários: 

a) Passeio BTT longo – 8H30. 
b) Passeio BTT curto – 8H45. 
c) Caminhada – 9H00. 

3.2. Os participantes terão que terminar os Passeios BTT e a caminhada até às 17H00.  

3.3. Os participantes no Passeio BTT longo terão que completar a “1ª volta” (percurso 
coincidente com o Passeio BTT curto) até às 12H30, não sendo permitido o início da 2ª 
volta após essa hora. 

3.4. Banhos e almoço 

a) Os banhos serão no Pavilhão Gimnodesportivo de Redinha, localizado na Rua 
do Sanguinhal (N 40.005193°; W 8.587301°) e estarão aos dispor dos 
participantes entre as 13H00 e as 18H00. 

b) O almoço será realizado na Quinta de Santana (Redinha), entre as 13H00 e as 
17H00. 

3.4. Recomendam-se os seguintes locais para estacionamento: 

a) Junto ao Pavilhão Municipal Redinha (N 40.005193°; W 8.587301°). 
b) Junto ao Cemitério da Redinha (N 8.585131°; W 8.592200°). 
c) Ao longo da Rua de Santa Ana (acesso em N 40.004446°; W 8.586218° ou em N 

40.000633°; W 8.589448°). 
d) Ao início da Rua do Caeiro (N 40.004057°; W 8.581551°). 

 

4. SECRETARIADO 

4.1. O Secretariado estará localizado na Junta de Freguesia da Redinha (junto ao local 
de partida dos passeios BTT e caminhada) e funcionará no dia da prova, entre as 7H00 
e as 18h00. 

4.2. No secretariado serão entregues os frontais, fitas de identificação, senhas e 
lembranças a que os participantes tenham direito. 

4.3. No secretariado estará disponível para carregamento, o track gps do Passeio BTT 
longo. 

 

 



 

5. INSCRIÇÕES 

5.1. As inscrições são feitas obrigatoriamente no formulário disponibilizado em 
https://forms.gle/wL241Qsc1xoD6WoT6. 

a) Aceitam-se inscrições até às 23H59 do dia 14-03-2020, ou até ser atingido o 
número limite de participantes. Não se aceitam inscrições ou pagamentos após 
a data e hora indicadas. 

b) Eventuais desistências ou permutas de inscrições serão avaliadas caso a caso 
até ao dia 15-03-2020. A partir desta data, não serão aceites desistências ou 
permutas. 

5.2. Os valores são os seguintes: 

a) Passeio BTT longo, com almoço – 15,00€ 
b) Passeio BTT longo, sem almoço – 10,00€ 
c) Passeio BTT curto, com almoço – 15,00€ 
d) Passeio BTT curto, sem almoço – 10,00€ 
e) Caminhada, com almoço – 11,00€ 
f) Caminhada, sem almoço – 7,00€ 
g) Almoço de acompanhantes – 6,00€ 

5.3. O pagamento será efectuado através de transferência bancária para o IBAN 
PT50004531104006294868291 (Caixa Crédito Agrícola; Titular: Grupo Protecção Sicó), 
sendo necessário: 

a) Enviar comprovativo da transferência para o email eprafazer2020€gmail.com, 
até às 23h59 do dia 15-3-2020, indicando o nome do(s) participantes a que se 
referem. 

b) As inscrições só serão validadas após recepção do comprovativo de pagamento. 
c) Não serão aceites comprovativos após a data e horas indicadas. 

5.4. No valor das inscrições está incluído: 

a) Seguro de acidentes pessoais; 
b) Dorsal (apenas para Passeios BTT). 
c) Fita identificativa de participante no É PRA FAZER! 
d) Banhos. 
e) Reforço alimentar e líquido nos locais de abastecimento. 
f) Caneca É PRA FAZER! 
g) Senha de almoço (se for essa a opção). 

5.5. Os limites de idade de participação são os seguintes: 

a) Passeio BTT longo – mínimo 18 anos, máximo 90 anos. 
b) Passeio BTT curto – mínimo 16 anos, máximo 90 anos. 



 

c) Caminhada – mínimo 12 anos, máximo 90 anos. 
d) A participação de menores requer autorização por escrito do encarregado de 

educação. 

 

6. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 

6.1. O Seguro de Acidentes Pessoais terá as seguintes coberturas: 

Cobertura Capital Franquia 

Morte ou invalidez permanente por acidente 27940,28€ - 

Despesas de Tratamento por acidente 4469,93€ (BTT) 90,00€ 
(caminhada) 60,00€ 

Morte simultânea da Pessoa Segura e Cônjuge 15000,00€ - 

Despesas de Funeral (Gastos) 5000,00€ - 

Despesas c/operações salvamento, busca, transp. sinistrado 1000,00€ - 

6.3. Em caso de acidente o pagamento da franquia do seguro é da total 
responsabilidade dos participantes. 

6.4. Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer dos passeios BTT e 
caminhada, é da responsabilidade dos participantes em tudo o que exceda o risco 
coberto pelo seguro. 

 

7. ABASTECIMENTOS E ALMOÇO 

7.1. O Passeio BTT longo contará com 3 pontos de reabastecimento (sólidos e líquidos), 
nas localidades de Ereiras, Redinha e Degracias. 

7.2. O Passeio BTT curto contará com 2 pontos de reabastecimento (sólidos e líquidos), 
nas localidades de Ereiras e Redinha. 

7.3. A caminhada contará com 1 ponto de reabastecimento, na localidade dos Poios. 

7.4. A organização não fornecerá qualquer recipiente para os reabastecimentos 
líquidos, sendo por isso obrigatório que os participantes estejam munidos de 
recipiente próprio (ex: bidon, cantil, mochila de hidratação, caneca É PRA FAZER!). 

7.5. Durante o almoço, haverá um número bastante limitado de recipientes para 
líquidos, recomendando-se o uso da caneca É PRA FAZER! fornecida com a inscrição. 

 

8. ÉTICA E SEGURANÇA 

8.1. Os participantes: 



 

a) Reconhecem que participar em eventos desta natureza pode ser 
potencialmente perigoso e estão cientes de que poderão ocorrer acidentes. 

b) Declaram que possuem condição física necessária à participação e conclusão do 
evento. 

c) Declaram que participam de livre vontade e com total conhecimento do seu 
regulamento e obrigações daí decorrentes. 

d) Declaram que se responsabilizam pela sua participação, e não imputam 
responsabilidades a pessoas, empresas ou entidades, envolvidas directa ou 
indirectamente na organização ou promoção do evento, por quaisquer danos 
pessoais, materiais e causado por doenças crónicas que venham a sofrer ou 
provocar no decorrer da sua participação. 

8.2. Os percursos percorrem trilhos, caminhos rurais e estradas e caminhos municipais, 
que vão estar abertos à movimentação de outras pessoas e veículos, pelo que é 
obrigatório o respeito pelas regras de circulação na via pública e especial atenção a 
travessias das vias principais. 

8.3. São deveres dos participantes: 

a) Prestar auxílio em caso de acidente, desde que as circunstâncias o exijam. 
b) Respeitar e não danificar áreas privadas ou cultivadas. 
c) Ter uma atitude ecológica e de respeito pelo meio ambiente, não devendo 

atirar embalagens e outros detritos para o chão, mas guardá-los até encontrar 
recipiente próprio (os pertencentes às respectivas redes municipais, ou os 
disponibilizados pela organização no local de partida/chegada e nos locais de 
abastecimento). 

d) Respeitar os outros participantes, e adoptar medidas de minimização de riscos 
de acidentes (ex: durante ultrapassagens). 

e) Estar munido de alimentos líquidos e sólidos. 
f) Estar munido de telemóvel com carga. 
g) Estar munido de conta-quilómetros (Passeios BTT). 
h) Estar munido de ferramentas e algum material de substituição, para eventuais 

reparações (só para Passeios BTT). 

8.4. São obrigações dos participantes nos Passeios BTT: 

a) Afixar o frontal identificativo na bicicleta, em zona bem visível. 
b) Usar capacete devidamente colocado ao longo de todo o percurso, não sendo 

permitida a presença no local de partida a quem não o apresentar. 
c) Estar munido de gps ou equivalente (só para Passeio BTT longo). 
d) Garantir a manutenção e guarda da sua bicicleta. 

8.5. O É PRA FAZER! terá cobertura e apoio dos bombeiros, através de uma ambulância 
que andará nas proximidades dos percursos. A organização terá também uma viatura 
de apoio nas proximidades dos percursos. 



 

8.6. A organização não disponibiliza mecânico para eventuais reparações de bicicletas. 

8.7. Em caso de abandono e de forma a colaborar com a localização rápida dos 
participantes, estes deverão contactar a organização para os números a disponibilizar, 
indicando a sua identificação e localização no percurso (km e/ou coordenada gps). 
Posteriormente, deverão seguir as indicações que lhe forem dadas pela organização. 

8.8. A organização reserva-se o direito de cancelar o É PRA FAZER! por motivos 
externos à mesma (condições meteorológicas adversas, existência de outros factores 
de risco, etc.), ou por reduzido número de participantes. 

 

9. DIREITOS DE IMAGEM 

9.1 A organização reserva-se o direito de utilizar imagens do evento e dos 
participantes (fotografias e vídeos), para eventuais promoções e divulgação de eventos 
futuros. 

 

10. CASOS OMISSOS 

10.1. Todos os casos omissos do regulamento serão resolvidos pela Organização do 
passeio, a qual é soberana nas suas decisões.  

10.2. À organização não poderão ser imputadas responsabilidades decorrentes do não 
cumprimento da lei geral e demais regulamentos em vigor e que em caso de 
desrespeito serão da responsabilidades dos infractores. 

 

 

GPS – GRUPO PROTECÇÃO SICÓ 


