Organização

À Descoberta

Trás os Montes – Chaves 2017
Dias 29 e 30 Abril e 1 de Maio

REGULAMENTO
O EVENTO
Art. 1.
A 4ª edição do “À Descoberta” realiza-se nos dias29, 30 de Abril e 1 de Maio de
2017 em Chaves sob o tema “Trás os Montes”;
Art. 2.
O “À Descoberta – Trás os Montes –Chaves2017” é um evento mototurístico,
totalmente percorrido em estradas pavimentadas, sem classificação desportiva nem
fins competitivos, e visa dar a conhecer o concelho de Chaves, o seu património, a
sua cultura, a sua gente, usos e costumes, bem como a região onde se insere;

PARTICIPAÇÃO
Art. 3.
O “À Descoberta – Trás os Montes –Chaves2017” é um evento de mototurismo,
aberto a todos os motociclistas nacionais e estrangeiros;
Art. 4.
No evento é permitida apenas a utilização de motociclos e ciclomotores, com ou sem
carro lateral;
Art. 5.
Cada equipa é constituída por moto e condutor, podendo ter passageiro(s);
Art. 6.
Ao inscrever-se no “À Descoberta – Trás os Montes –Chaves2017”, o participante
assume a total responsabilidade pelos seus atos e/ou na resolução de eventuais
conflitos e/ou acidentes em que se veja envolvido durante o evento;
Art. 7.
O “À Descoberta – Trás os Montes –Chaves2017” decorre na via e em espaços
públicos, e o participante deve assumir conduta condizente e respeitar o Código da
Estrada vigente;
Art. 8.
Os participantes devem ter a sua documentação e a do veículo em condição regular
e de acordo com a lei;
Art. 9.
A organização não poderá ser responsabilizada por qualquer acidente ou conflito que
envolva participantes, nem por qualquer despesa efetuada por estes durante o
evento;
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INSCRIÇÕES
Art. 10.
A inscrição (por pessoa) terá um custo de 120,00€
- Sócios do Moto Clube do Porto com quotas em dia, bem como clientes
MOTOTROFA, terão um desconto de 30,00€;
Art. 11.
A inscrição inclui todas as refeições do evento, peça de vestuário, percurso GPS
turístico, atividades extra, eventuais visitas guiadas, autocolantes personalizados,
documentação e brindes.
Art. 12.
Por refeições do evento considera-se: Jantar do dia 29, jantar de 30 de Abril e
diversos petiscos pelas aldeias tradicionais visitadas durante os dia 30 de Abril e 1
de Maio;
Art. 13.
As inscrições no evento serão feitas preferencialmente por via eletrónica no site
oficial do MCP na internet ou por email para mcp@motoclubedoporto.pt. A
inscrição só será considerada válida após o pagamento da totalidade do valor da
inscrição, dentro do prazo estabelecido (limite a 21 de Abril de 2017) e através dos
meios de pagamento divulgados nessa mesma página. Não serão aceites
pagamentos após o prazo estabelecido, salvo o referido no Art.14.;
Art. 14.
Poderá existir um período extra de inscrições (de 21 a 24 de Abril de 2017) com
agravamento de 50,00€ por pessoa;
Art. 15.
Durante o período das inscrições, se o número limite de participantes (100 pessoas
com pagamento efetuado) for atingido, estas encerram, independentemente da
data;
Art. 16.
Em caso de desistência, o participante será reembolsado em 80% do valor da sua
inscrição, se a desistência for comunicada à organização até 21 de Abril2017. Após
essa data não haverá lugar a qualquer reembolso, exceto por razões médicas e/ou
legais devidamente comprovadas e comunicadas até dia 24 de Abril de 2017;
Art. 17.
Uma inscrição já regularizada de um participante desistente poderá transitar para
um outro participante desde que essa mudança seja comunicada à organização do
evento até ao dia 24 de Abril de 2017. Após essa data não será possível qualquer
substituição, não havendo lugar ao reembolso de qualquer importância, como consta
no Art.16;
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Art. 18.
O não cumprimento do Art.8 será motivo de anulação da inscrição sem lugar a
reembolso, e impedimento de continuar o evento e de participação em posteriores
edições do “À Descoberta”.

LISTA DE INSCRITOS
Art. 19.
Os participantes apenas serão considerados inscritos após validação do pagamento;
Art. 20.
A ordem de partida do evento será correspondente à ordem de validação das
inscrições (pagamento);
Art.21.
O reagrupamento de participantes é possível. Contudo, não é possível juntar um
participante com número de inscrição ulterior a outro participante com número de
inscrição anterior. Será o participante com o número de inscrição menor, caso esteja
interessado nessa associação, a aguardar a partida do numero mais alto;
Art. 22.
À organização do evento reserva-se o direito de colocar equipas com características
especiais no local da lista de inscritos que entender;
Art. 23.
A receção e secretariado do evento decorrerão no Hotel Casino de Chaves (confirmar
esta informação na página oficial do MCP/evento nos dias anteriores ao evento), na
tarde de 29de Abril de 2017, das 14h às 15h30m;
Art. 24.
O levantamento da documentação e brindes no secretariado apenas será possível
mediante a apresentação de documento de identificação (BI ou Cartão de Cidadão).
Art. 25.
O levantamento da documentação pode ser efetuado por outra pessoa desde que
seja portador e apresente no secretariado os originais ou cópias com os dados
perfeitamente legíveis dos documentos (BI ou Cartão de Cidadão) do participante
ausente, sendo que o participante ausente deve antecipadamente (por telefone ou
por e-mail) avisar a organização que isso irá suceder;
Art. 26.
Os autocolantes numerados para a moto são de uso estritamente pessoal e
intransmissível não sendo permitido o seu uso por outro participante, uma vez que
estes são personalizados com numero de ordem definido pela organização;
Art. 27.
Todos os participantes deverão colocar os autocolantes numerados na moto nas
posições corretas. Bem visível na parte dianteira.
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DINÂMICA DO EVENTO
Art. 28.
O dia de 30 de Abril e a manhã de 1 de Maio serão dedicadas a passeios de moto
pela zona norte de Portugal e de Espanha, e concelho de Chaves.
DINÂMICA DO DIA 1 ‐ Rumo a Chaves
Art. 29.
Após a receção no secretariado rápida e simples, teremos o passeio de cerca de 100
km em caravana simples e descontraído até local do jantar.
DINÂMICA DO DIA 2 – Trás os Montes
Art. 30.
O passeio mototurístico de 30 de Abril (Trás os Montes), com cerca de 350 km de
extensão será regulamentado para melhor usufruto dos participantes;
Art. 31.
Os participantes partirão de Chaves (Hotel Casino), por ordem numérica, aos pares e
de 30 em 30 segundos, a partir das 9.00h;
Art. 32.
O controlo do cumprimento do percurso turístico por parte dos participantes será
efetuado através de vários controlos secretos, colocados estrategicamente pela
organização ao longo do itinerário. Aí, os controladores verificarão se os
participantes estão bem e a cumprir com o (esperado) trajeto estipulado.
Art. 33.
Os participantes orientar-se-ão por GPS, fruto do trabalho de uma equipa dedicada a
isso e neste sentido do Moto Clube do Porto.
Art. 34.
Os participantes só serão controlados dentro dos horários ideais estabelecidos, e
nunca antes deles;
Art. 35.
Os controladores aguardarão no posto de controlo mais 30 minutos que o horário
ideal do último participante;
Art. 36.
As refeições ao longo deste percurso serão servidas sob a forma de petiscos;
Art. 37.
Os participantes que desistam no decorrer do evento devem dirigir-se aos membros
da organização, pessoalmente ou por telefone, anunciando a sua desistência;
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Art. 38.
Designamos por moto-vassoura, o veículo e condutor que partirá 30 minutos após a
hora
ideal
do
último
participante.
Os
participantes
devem
respeitar
escrupulosamente os horários, nomeadamente o horário da partida, assegurando-se
que partem antes da moto-vassoura. Se não o fizerem estarão desenquadrados do
passeio;
DINÂMICA DO DIA 3 –Passeio Regresso
Art. 39.
Neste dia teremos um passeio estilo caravana ou por GPS.

REFEIÇÕES
Art. 40.
As refeições incluídas no Programa serão servidas apenas aos participantes inscritos
e elementos da organização identificados. Todos deverão usar pulseira identificativa;
Art. 41.
Os participantes só poderão ter acesso às refeições no seu horário ideal e nunca
antes;
Art. 42.
As refeições servidas ao longo do percurso só estarão disponíveis até 30 minutos
após o horário ideal do último participante;

ECORESPONSABILIDADE
Art. 43.
Os participantes (são obrigados a) deverão ter uma conduta responsável no que
respeita à limpeza e preservação do meio ambiente durante TODO o evento. É
proibido o arremesso de resíduos para o chão, antes, durante e no final do evento.
Cabe aos participantes terem o cuidado de guardar consigo os resíduos e colocá-los
nos devidos recipientes para lixo. O desrespeito por esta regra implica a imediata
exclusão do participante do evento;

DIREITOS DE IMAGEM
Art. 44.
A inscrição no evento e a consequente aceitação deste regulamento pressupõe a
autorização tácita do participante para que a organização possa efetuar a gravação
total ou parcial da sua participação, podendo utilizar essas imagens livremente para
a divulgação e promoção do evento em todos os suportes (televisão, rádio,
imprensa, internet, cartazes, cartões e flyers, fotos e vídeos). Assim, ao inscrever-se
neste evento, o participante declara que cede todos os direitos de imagem relativos
à exploração comercial e publicitária desses registos, sem direito a receber nenhuma
compensação económica por parte da organização;
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PROTECÇÃO DE DADOS
Art. 45.
A organização do “À Descoberta – Trás os Montes – Chaves2017” respeita
integralmente a lei de proteção de dados atualmente em vigor. Os participantes
assumem que autorizam a introdução e o tratamento dos seus dados pessoais nos
ficheiros do Moto Clube do Porto, entidade organizadora do evento, para a sua
utilização no desenvolvimento, gestão administrativa e comercial e outras atividades
promocionais. A política de privacidade permite no entanto que qualquer participante
possa solicitar a alteração ou remoção dos seus dados, mediante um pedido
efetuado por e-mail para mcp@motoclubedoporto.pt;

OUTROS
Art. 46.
A organização não se responsabiliza por furtos, roubos, ou qualquer extravio ou
avaria que possam afetar as motos ou outros equipamentos dos participantes. Ao
inscrever-se neste evento, o participante iliba a organização da responsabilidade por
qualquer perca ou deterioração de objetos pessoais, em qualquer circunstância;
Art. 47.
Ao efetuar e validar a inscrição no “À Descoberta – Chaves2017 – Trás os Montes”,
os participantes assumem o conhecimento e a aceitação sem reservas deste
regulamento, renunciando a qualquer procedimento legal contra a organização,
decorrente da sua participação no evento;
Art. 48.
O desrespeito do regulamento implica a exclusão do participante do evento sem
direito a devolução da inscrição total ou parcialmente;
Art. 49.
Adendas ao Regulamento do “À Descoberta – Chaves2017 – Trás os Montes”
poderão ser publicadas na página oficial do MCP/evento, tendo a organização a
obrigação de comunicar essas adendas aos participantes já inscritos pelo contactos
fornecidos no momento da inscrição;

RECLAMAÇÕES
Art. 50.
A Organização é soberana na resolução dos casos omissos neste Regulamento;

