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REGULAMENTO DA CAMINHADA NOTURNA  

VÁRIOS AO LUAR (5ª edição)  

1.º Artigo- Objetivo 

A Caminhada Noturna Vários ao Luar, tem como objetivo promover a inclusão social das pessoas 

com deficiência e incapacidade; transmitir uma imagem positiva e saudável das mesmas, 

envolvendo a comunidade, incentivando a participação ativa da mesma nestas ações de 

combate à exclusão e ao estigma. A caminhada tem igualmente como objetivo angariar 

contributos de forma a tornar possível a realização de atividade lúdicas e socioculturais das 

Pessoas Apoiadas da Vários. 

2.º Artigo- Horário e percurso da atividade 

a) A Caminhada Noturna Vários ao Luar irá realizar-se no próximo dia 24 de Maio de 2019, com 

início marcado para as 20 horas e 30 minutos, atrás do tribunal de Tondela. 

b) O percurso tem início nas imediações do Lar Residencial da Vários, sendo que o mesmo tem 

o seu fim no Parque Urbano. Fica ao encargo da organização a distribuição de folhetos com a 

marcação do percurso, que terá cerca de 8 km de caminhada. 

3.º Artigo- Participação 

A participação na Caminhada é destinada a todos os interessados, de todas as idades, géneros 

e etnias, que se julguem aptos fisicamente para desenvolver o esforço relativo ao percurso, 

desde que devidamente inscritos. 

4.º Artigo- Atribuição de Prémio  

Será atribuído um prémio ao Participante que se apresentar mais Original / Iluminado. Será 

criado um júri, que será constituído por Colaboradores e Dirigentes da Vários. O prémio será 

uma Refeição para duas Pessoas no Restaurante Gastrófilo, num valor até 20 euros. 

5.º Artigo- Inscrição 

a) A inscrição pode ser individual ou coletiva, e deverá ser efetuada até dia 23 de Maio de 2019, 

através do envio de nome completo, data de nascimento e localidade, para o endereço de 

correio eletrónico desporto.eventos@varios.pt ou para o 912 264 286 ou 912 264 276. 

b) A participação na caminhada não tem qualquer custo, uma vez que se pretende que esta seja 

de contributo livre (preferencialmente em dinheiro).  

c) A existir algum tipo de donativo, este deve ser entregue junto do secretariado, no local do 

início da concentração. 

6.º Artigo- Material 

No que respeita a material de caminhada e por razões de segurança, é obrigatório o uso de 

colete refletor e lanterna. 
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7.º Artigo- Seguro de acidentes pessoais 

Esta atividade não contempla seguro de acidentes.  

 

8.º Artigo- Termo de Responsabilidade 

Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à prática desportiva. Ao se 

inscreverem, assumem que se sentem física e psicologicamente preparados para o esforço físico 

inerente à prova que vão participar, não sendo da responsabilidade da Organização, quaisquer 

acidentes/lesões que se venham a verificar antes e depois da prova. 

 

9.º Artigo- Apoio 

Será disponibilizado apoio por voluntários durante esta atividade. 

 

10.º Artigo- Direitos de imagem 

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional, 

dos direitos de utilização da sua imagem captada por fotografia que terão lugar durante o 

evento, autorizando a sua utilização em peças comunicacionais de apoio. 

 

11.º Artigo- Cancelamento do evento 

O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a fatores externos à organização. Nesse caso 

a organização reserva-se no direito de nos 3 dias anteriores à data prevista para a realização do 

evento decidir pelo seu cancelamento ou novo agendamento. 

 

12.º Artigo- Contactos da Organização 

Vários, Cooperativa de Solidariedade Social, Crl 

Morada: Rua João Cardoso, nº13 R/C Posterior 3460-603 

Site: www.varios.pt 

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/varioscooperativa/ 

Endereço eletrónico: desporto.eventos@varios.pt 

Telemóvel: 912 264 286 Luís Castaínça ou 912 264 276 Eduardo Martins 

 

Nota: o presente regulamento pode ser alterado, sem aviso prévio, por motivos de força maior 

relacionados com a evolução e logística do mesmo.  

http://www.varios.pt/

