REGULAMENTO PASSEIOS DE KARTCROSS

ORGANIZAÇÃO | OBJETO
Os passeios de kartcross organizados pelo ComVida Quiaios, complexo turístico da Cáritas
Diocesana de Coimbra, são atividades de lazer, sem qualquer cariz competitivo, cujo objetivo
reside na promoção do bem-estar físico, convívio entre os participantes e interação com a
natureza.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASSEIOS | PERCURSOS
1. Os passeios de kartcross têm início e fim no equipamento ComVida Quiaios, sito na Rua
Fonte dos Marecos, nº11, Praia de Quiaios, 3080-515-Quiaios.-------------------------------------2. Os participantes devem apresentar-se 30 (trinta) minutos antes da hora prevista para início
da atividade, para efeitos de confirmação das respetivas inscrições e de forma a que a
atividade decorra dentro dos horários definidos.-------------------------- -------------------------3. Os passeios irão decorrer por trilhos, caminhos e vias públicas, sujeitas à circulação de
outros veículos.----------------------------------------------------------------------------------------------------4. A organização reserva-se o direito de efetuar alterações no percurso caso existam motivos
que o justifiquem ou ponham de alguma forma em causa a segurança dos participantes.-----

REGRAS DE SEGURANÇA
1. Os participantes devem obrigatoriamente respeitar o percurso e as indicações dadas pelo
monitor/guia, o qual relembra as normas de segurança antes de dar inicio à atividade.---2. Os riscos associados aos passeios de kartcross são os mesmos inerentes a qualquer outra
atividade automóvel, sendo por isso necessário que os participantes cumpram o Código da
Estrada, as regras de segurança indicadas no presente regulamento e demais normas
aplicáveis à atividade, nomeadamente, aquelas contempladas no documento relativo às
normas de segurança e outros aspetos regulamentares, entregue no momento da
inscrição.------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Todos os participantes devem circular com atenção e precaução, respeitando o Código da
Estrada, sendo, nomeadamente obrigatório, o uso de cintos de segurança durante o
passeio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Caso algum participante mostre indícios de estar alcoolizado, a organização reserva-se no
direito de não permitir a sua participação no passeio.--------------------------------------------------5. No caso de se verificar, antes ou no decorrer do passeio, que algum participante não está a
cumprir as normas expressas no presente regulamento, ou qualquer regra de segurança,
que nomeadamente coloque em risco a respetiva integridade física, bem como de
terceiros, a organização reserva-se o direito de cancelar/interromper a sua participação.--REGULAMENTO_Passeios de Kartcross_ComVida Quiaios
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EQUIPAMENTO
1. É obrigatória a utilização de equipamento de segurança, nomeadamente, capacete e luvas,
para condutor e capacete para acompanhante.---------------------------------------------------------2. Aconselha-se, sobretudo em alturas de chuva, a utilização de equipamento de proteção,
aqui entendido como fato de proteção.--------------------------------------------------------------------3. O equipamento de segurança e de proteção pode ser do participante ou cedido pelo
ComVida Quiaios, conforme preçário em vigor.----------------------------------------------------------4. Os participantes devem usar roupa justa ao corpo e calçado adequado.---------------------------

CONDUTOR E OUTROS PARTICIPANTES
1. O condutor tem obrigatoriamente de ter idade igual ou superior a 16 anos e altura mínima
de 1,50m.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. O condutor tem obrigatoriamente de ser detentor de carta de condução, com pelo menos
categoria B1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Os participantes, que não sejam condutores, têm de ter obrigatoriamente idade igual ou
superior a 12 anos e altura mínima de 1,50m.------------------------------------------------------------4. Para participantes com idade inferior a 18 anos, é exigida a assinatura do termo de
responsabilidade aos pais ou encarregado de educação, de forma a autorizar a sua
participação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÕES|INFORMAÇÕES
1. Cada passeio está limitado a 9 (nove) participantes.----------------------------------------------------2. Caso se justifique, a organização reserva-se no direito de alterar o limite de participantes
aceites.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Todos os participantes devem ler o presente regulamento antes de preencher e assinar a
ficha de inscrição, o termo de responsabilidade e a autorização de captação e utilização de
imagens.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. A inscrição de qualquer participante pressupõe a aceitação de forma incondicional do
presente regulamento.------------------------------------------------------------------------------------------5. A inscrição pode ser realizada por duas formas: --------------------------------------------------------a) Inscrição online no site comvidaquiaios.caritascoimbra.pt (preferencialmente); ----------b) Inscrição via e-mail para comvidaquiaios@caritascoimbra.pt;------------------------------------6. No caso da inscrição ser efetuada através de email, o participante deverá remeter em
anexo a ficha de inscrição, o termo de responsabilidade e a autorização para utilização de
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imagens, devidamente preenchidos e assinados, bem como cópia do Bilhete de
Identidade/Cartão de Cidadão.-------------------------------------------------------------------------------7. Relativamente ao condutor, deverá ainda, obrigatoriamente, remeter cópia da carta de
condução válida.-------------------------------------------------------------------------------------------------8. Após receção da pré-reserva, o participante receberá um email de confirmação da
disponibilidade de data, indicação do valor a liquidar e respetivo modo de pagamento.-----9. As inscrições só serão válidas após o pagamento e respetiva confirmação por parte da
organização.--------------------------------------------------------------------------------------------------------10.Sem prejuízo do disposto na cláusula relativa à possibilidade de cancelamento da atividade,
os participantes que por qualquer motivo faltem ao passeio, não poderão exigir a
devolução do valor da inscrição.----------------------------------------------------------------------------11.O ComVida Quiaios disponibiliza aos participantes, como serviço suplementar, alojamento,
almoço/lanche/jantar/ceia, banho (a seguir ao passeio) e respetivos acessórios, em
conformidade com o preçário em vigor.---------------------------------------------------------------------

SEGUROS
Os participantes estão cobertos por seguro de Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais.----Os veículos estão cobertos por seguro de Responsabilidade Civil Automóvel contra Terceiros.---

CAUÇÃO
1. Será solicitada uma caução no valor de €50 (cinquenta) euros por condutor, em dinheiro,
no início de cada passeio, a qual será devolvida no final, caso não sejam detetados danos
causados por má utilização e/ou incumprimento das regras de utilização e segurança.-------2. A caução será ativada, em caso de ocorrência de danos decorrentes de má utilização e/ou
incumprimento das regras estipuladas em regulamento.----------------------------------------------3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, caso o valor de reparação do dano ultrapasse
o montante da caução, o cliente será responsável pelo pagamento integral dos prejuízos
causados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. A incorreta utilização do equipamento e/ou incumprimento das regras é aferida pelo
monitor/guia do passeio, podendo este, caso se justifique, solicitar parecer técnico junto da
Cáritas Diocesana de Coimbra, ou de quem esta indique.-----------------------------------------------

DENÚNCIA|DESISTÊNCIA
O participante tem o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento da inscrição,
para proceder à denúncia imotivada da reserva, sendo integralmente reembolsado do valor
pago.
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CANCELAMENTO
1. O participante pode, por motivo de força maior e devidamente justificado, proceder ao
cancelamento da inscrição até 2 (dois) dias antes da data de realização da atividade,
cabendo-lhe o direito de optar pelo reembolso do montante em crédito, ou por novo
agendamento da atividade, de acordo com a disponibilidade da organização.----------------2. A organização reserva-se igualmente no direito de cancelar a atividade até 2 (dois) dias
antes da data da sua realização, por motivo de força maior, procedendo, nesse caso, à
respetiva comunicação via correio eletrónico junto do participante, procedendo a novo
agendamento da atividade ou ao reembolso dos montantes pagos.--------------------------------

PUBLICIDADE E IMAGEM
1. A organização reserva-se no direito de fotografar e filmar o passeio, bem como captar
imagens dos participantes para posterior utilização publicitária, mediante declaração
expressa para o efeito.------------------------------------------------------------------------------------------2. Os participantes que tiverem algo a obstar quanto ao uso da sua imagem, deverão fazer
comunicação de tal à organização, no ato de inscrição, por escrito, mediante declaração
própria para o efeito.--------------------------------------------------------------------------------------------3. Caso o participante não proceda à comunicação por escrito nos termos definidos nos
números anteriores, estará automaticamente a autorizar o uso da sua imagem em qualquer
tempo, independentemente de qualquer compensação financeira.---------------------------------

DÚVIDAS E OMISSÕES
As dúvidas resultantes da leitura do presente regulamento, bem como os casos omissos, nele
não previstos, serão apreciados pela Direção da Cáritas Diocesana de Coimbra.-------------------

Coimbra, ______ de ______________________ de ___________

________________________________________
Assinatura do Participante
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