
 REGULAMENTO 

A prova de BTT vitual –  Mêda com Saúde  é um evento gratuito, que tem
como objetivos a promoção de um estilo de vida saudável e o incentivo da prática
desportiva.

O evento tem as variantes de 25 e 50km.
 
 A prova tem de ser realizada entre os dias 2 e 17 de janeiro de 2021.
 

O trajeto e grau de dificuldade é escolhido pelo participante.

A classificação final é meramente indicativa, pois é praticamente impossível
atribuir classificação apenas perante o tempo, não considerando o tipo de terreno,
altitude e outros fatores de dificuldade.
 

A inscrição é obrigatória e tem de ser efetuada em: 

https://apedalar.pt/eventos/info/2751

Após a inscrição concluída, é enviado automaticamente um email com o dorsal
personalizado em formado pdf, que poderá ser impresso e/ou publicado nas redes
sociais. Não é obrigatório o uso durante a realização da prova. 

Pode adquirir uma t-shirt da prova pelo preço de 6€ (portes incluídos)  (+1€
personalização) (para outros países +2€). 

No  final  do  seu  percurso  deverá  enviar  comprovativo  -  foto/screenshot  de
aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo
(duração) e nome/foto do participante. 

É também encorajado o participante a remeter uma foto que represente a sua
atividade e o local de onde nos segue. A título de exemplo o participante pode tirar
uma selfie com o monumento mais icónico da sua localidade.
Estas fotografias serão depois partilhadas na nossa página do facebook.
Aproveitamos para pedir  que façam like na nossa página de modo a seguirem as
nossa publicações. 
https://www.facebook.com/gdmeda

https://www.facebook.com/gdmeda
https://www.facebook.com/gdmeda
http://www.apedalar.pt/eventos/info/2751


À Organização  não  poderá  ser  imputada  qualquer  responsabilidade  no  que
respeita  a  acidentes  e  suas  consequências,  quer  tenham  sido  causados  pelos
participantes, quer tenham sido estes as vítimas. A prova virtual não está coberta por
seguro de responsabilidade civil por não ser possível aferir se o acidente ocorre na
realização do nosso evento ou em qualquer outro treino.
Do  mesmo  modo  não  lhe  será  imputada  qualquer  responsabilidade,  quanto  às
consequências de infrações às leis, regulamentos e códigos em vigor, a qual deverá
ser suportada pelos infratores.

A Organização,  respetivos  Patrocinadores  e  as  entidades  que  colaboram na
organização deste evento, reservam-se o direito de utilizar livremente em todos os
países e sob todas as formas, a imagem da participação dos Concorrentes que estes
nos remetam, assim como os resultados por eles obtidos, mais concretamente para
disponibilização  nas  redes  sociais.  Os  participantes  que  tiverem alguma restrição
quanto  ao  uso  da  sua  imagem,  deverão  notificar  a  organização.  Caso  contrário,
estarão  automaticamente  a  autorizar  o  uso  em  qualquer  tempo,  independente  de
compensação financeira ou de qualquer outra natureza.

A  organização  recomenda  o  uso  de  equipamento  adequado  à  prática  da
modalidade,  nomeadamente  do  capacete,  não  se  responsabilizando  por  eventuais
acidentes que advenham da participação na prova.

Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela organização, a qual
será soberana nas suas decisões. 

PRÉMIOS 

Estamos ainda à espera de confirmações, pelo que, a lista pode ser alterada até
à data do evento.

Os prémios serão atribuídos perante sorteio a realizar entre os inscritos.

 Voucher para duas pessoas com utilização gratuita das Piscinas Municipais de
Meda nos meses de Julho e Agosto.

 1 equipamento de ciclismo do GDM-Correntes de Meda composto por calção e
jersey.

 1 voucher para duas pessoas, a utilizar pelo prazo de 1 ano, para 1 jantar no
Longroiva Hotel Rural & Termal Spa.

 Vários bonés  do nosso Clube (limitado ao stock).

http://www.hoteldelongroiva.com/
https://www.facebook.com/gdmeda

