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REGULAMENTO CAMINHADA 

 

“Caminhadas mensais do Município de 

Mogadouro” 

 

Organização 

As caminhadas mensais do Município de Mogadouro são eventos realizados com 

caráter desportivo, sendo um passeio informal sem qualquer intuito competitivo ou 

classificativo, que ocorrem no terceiro domingo de cada mês, exceto em julho e agosto, 

distribuídas aleatoriamente pelas aldeias do concelho. A aceitação do regulamento por 

parte do participante é prova de que se encontra em boa condição física para efetuar a 

caminhada e partilha do gosto pela natureza. 

 

Horário e percurso da caminhada 

“As caminhadas mensais do Município de Mogadouro” disponibilizam transporte e têm 

como ponto de encontro a central de camionagem de Mogadouro, por volta das 09:00 

horas e de partida de todos os participantes no local designado pela organização, a partir 

das 09:30. Decorrem ao longo de um percurso de 7 a 12 Km e duração aproximada de 

2 horas, mediante o grau de dificuldade. É feito um reconhecimento prévio e posterior 

marcação/sinalização do traçado, existe sempre a presença de um técnico Superior de 

Desporto e carro de apoio. 

 

Participação 

A participação nas caminhadas é gratuita e está aberta a todos os interessados, de todas as 

idades, desde que reúnam as condições/capacidades físicas para a sua realização e que 

estejam devidamente inscritos, podendo a organização impedir a participação se achar 

que se justifique. 

 

Inscrição 

A inscrição é feita individualmente e deverá ser efetuada até à quinta-feira anterior, 

através do preenchimento de um formulário de inscrição disponível na plataforma 

online de inscrição (www.envolvsport.pt), que estará igualmente sinalizada nas redes 

sociais do município. 

 
Seguro de acidentes pessoais 

A caminhada tem seguro de acidentes pessoais para os participantes devidamente 

inscritos, mas não se responsabiliza por qualquer despesa ou indeminização por 

acidente ou danos, que vão para além dos valores contratualizados na apólice. 

 

Termo de Responsabilidade 

Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à prática de esforços 

físicos. Ao se inscreverem, assumem que se sentem física e psicologicamente 

preparados para o esforço físico inerente à caminhada em que vão participar, não sendo 

da responsabilidade da Organização, quaisquer acidentes que se venham a verificar 

antes e depois da caminhada. 
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Direitos de imagem 

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e 

incondicional, dos direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens e 

fotografias durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais 

de apoio, a difundir nas diferentes plataformas de redes sociais (Facebook, site, 

Instagram, etc). Caso não autorize a sua reprodução, deverá informar a organização 

através dos meios disponíveis. 

 

Cancelamento do evento 

O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a fatores externos à organização. 

Nesse caso, a organização reserva-se o direito de nos 2 dias que antecedem à data 

prevista para a realização do evento, decidir e comunicar acerca das ações a serem 

tomadas resultantes do cancelamento. No caso de um desses fatores estar associado a 

condições climatéricas desfavoráveis, o evento pode ser cancelado no próprio dia.  

 

 

Contactos da organização 

 

Município de Mogadouro | Largo do Convento de São 

Francisco | 5200-244 Mogadouro 

  

Email: desporto@mogadouro.pt 

 

Contacto: 934661587 

 

Infornações; www.mogadouro.pt 

 

                       www.envolvsport.pt 
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