JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS

Caminhadas 2019
Normas de Participação
1. O projeto “Caminhadas” é acessível a pessoas sem qualquer limitação física, a partir
dos 12 anos de idade, com a altura mínima de 135cm, de acordo com o art.º 55º do
Código da Estrada;
2. Os menores de idade só poderão participar se forem acompanhados por um adulto
responsável, devidamente autorizado, caso não sejam os progenitores;
3. A prioridade nas caminhadas é reservada aos residentes na freguesia. As inscrições
dos não residentes serão condicionadas às vagas existentes;
4. As inscrições nas caminhadas iniciam-se 12 dias antes do respetivo fim de semana,
às 09h00 de segunda-feira, e terminam no final dessa semana, sexta-feira, às 17h00.
As inscrições rececionadas antes das 09h00 do dia estipulado para iniciar e depois
das 17h00 do dia estipulado para terminar não serão consideradas;
5. Cada atividade tem o custo de 5 € por pessoa, pagos durante a semana de inscrições
(não serão efetuados pagamentos nos dias das caminhadas);
6. Por uma questão de justiça e de equidade para quem não tem email, serão garantidas
15 inscrições presenciais nos serviços da JF Olivais, por dia de atividade;
7. Cada participante poderá inscrever no máximo 5 participantes, caso contrário as
inscrições não serão consideradas, exceto em situações comprovadas de famílias
numerosas, de acordo com o ponto 1;
8. As inscrições deverão ser efetuadas obrigatoriamente no site da JF Olivais, no
formulário criado para o efeito, ou presencialmente na Sede da JF. As inscrições que
sejam rececionadas sem o preenchimento correto e completo do formulário para o
efeito não serão consideradas;
9. Todos os participantes que efetuem inscrições nas Caminhadas e não possam
comparecer, apenas serão ressarcidos mediante a apresentação de comprovativo
Médico (Hospitalar), Policial ou Laboral;
10. Fatores meteorológicos adversos podem determinar a alteração da ordem das
caminhadas, destino/percurso ou mesmo a sua anulação.
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