
2ª Caminhada – Alunos e Famílias de Ontem, Hoje e Amanhã 
 

  
 

Regulamento geral da caminhada 

 

1. CAMINHADA 

O Centro Social Paroquial do Entroncamento, organiza, em 

comemoração do seu 74º aniversário, uma caminhada no dia 29 de 

março de 2020, às 9 horas. 

 

2. FINALIDADE 

Tem como finalidade proporcionar uma manhã de convívio 

dedicada aos seus antigos, atuais e futuros alunos, assim como às 

suas famílias e comunidade, com um cariz lúdico. 

 

3. PERCURSO 

Caminhada pedestre sem intuitos competitivos, na distância 

aproximada de 6 Km. Terá partida no CSPE, passará pelas ruas da 

cidade, Parque Verde do Bonito e com chegada no CSPE.  

No abastecimento poderá voltar em transporte cedido pelo CSPE. 

 

4. PARTICIPAÇÃO 

A Caminhada não terá caracter competitivo e é aberta a todos os 

indivíduos masculinos e femininos, cuja condição física o permita, 

não havendo limite de idade. 

 

5. INSCRIÇÕES 

As inscrições são obrigatórias e são feitas através de 

www.cspentroncamento.net podendo também ser feitas na 

secretaria do CSPE. 

A inscrição terá um donativo de 6€, dando direito ao kit (t-shirt 

técnica comemorativa do evento, finisher, bifana e bebida), seguro 

e abastecimento.  

http://www.cspentroncamento.net/


Só serão aceites inscrições até dia ao 24 de março ou depois disso 

sem direito a t-shirt. No dia da prova não se aceitam inscrições.  

As crianças até aos 10 só pagam inscrição se quiserem ter direito ao 

kit, de outra forma não pagam, mas têm que se inscrever. Caso não 

adquiram o kit, devem vir com a t-shirt da instituição e não podem 

participar sem ser acompanhados por um adulto. 

Maiores de 12 anos e menores de 18 anos, se não vierem 

acompanhados de um adulto, têm que entregar autorização por 

escrito.  

 

6. SECRETARIADO 

A funcionar a partir das 8:30h de 29 março de 2020 no CSPE. 

Todos os participantes devem levantar a t-shirt na véspera no 

horário da instituição ou no dia da prova a partir das 8:30h. no 

secretariado. 

 

7. SEGURANÇA 

A Organização, em colaboração com as autoridades, procurará 

impedir o tráfego automóvel no decurso da prova. Os participantes 

ficam obrigados a manterem-se atrás do guia.  

Todos os participantes inscritos terão seguro exigido por lei. 

 

8. OBRIGAÇÕES 

O participante compromete-se a respeitar as indicações dos 

membros da Organização, colocados ao longo do percurso, a 

cumprir o presente regulamento, a seguir o percurso indicado, e a 

não deteriorar ou sujar o meio ambiente. 

Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela 

organização, dos quais não haverá recurso. 

 

9. SEGURO 

A Organização fará um seguro abrangendo todos os participantes 

de acordo com o Decreto-Lei n.º 146/93, de 26 de abril. 

 

10.   ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO 

Todos os participantes, pelo facto de efetuarem a sua inscrição 

aceitam o presente regulamento. 


