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HUB 2021 - Edição de Outono 
 

18 de Setembro de 2021 

 
 

POLITICA DE REEMBOLSO 
 
a) Se o evento for adiado devido a circunstâncias extraordinárias, tais como condições climatéricas 
severas, ou regras devido ao COVID-19, a organização irá remarcar o evento para a próxima data 
possível e nenhum reembolso directo será efectuado 
 
b) Reembolsos no valor do evento (valor base sem extras) que sejam requeridos por qualquer razão 
serão efetuados a 100% até 14 dias após bom pagamento e a 50% até 30 dias após bom pagamento. 
 
c) Reembolsos requeridos após 30 dias serão efetuados sobre a forma de nota de crédito na loja da 
BN-Adv (www.bn-adv.com) a utilizar no espaço de até um ano após a data do pedido. 
 
d) Por restrições devido ao COVID, o número de participantes poder ser drasticamente reduzido pelo 
que será garantida a presença por ordem de inscrição até um limite máximo que nos seja imposto, 
e um novo evento será criado em data a definir para os restantes participantes. 
 
e) O valor relativo ao jersey do evento não é passível de devolução ou crédito em loja por ser um 
item personalizado e feito especialmente para o participante. 
 

 
POLITICA DE PARTICIPAÇÃO 

 
a) Toda e qualquer actividade efectuada durante o HUB e promovida pela organização é voluntária, 
sendo que a aceitação por parte dos participantes em efectuar qualquer uma das actividades do 
evento é um escolha própria do mesmo, ilibando a organização de qualquer responsabilidade. 
 
b) A organização do HUB foi efectuada tendo em conta todas as regras da legislação em vigor, 
incluindo as do Código da Estrada. Este facto aliado ao teor voluntário das actividades iliba a 
organização de qualquer ilegalidade cometida pelos participantes como entidades independentes da 
mesma. 
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c) A inscrição neste evento obriga à utilização de um veiculo motorizado, de duas-rodas, com 
características de fora-de-estrada, legalmente habilitado a circular em via pública (matriculado e 
com seguro em dia). 
 
d) A inscrição neste evento inclui:  
 
- Acesso ao evento e todas as actividades 
- Tacks GPS em formato GPX 
- Almoço 
- Seguro 
- T-Shirt 
- Gift package 
- Passaporte de equipa 
- Assistência por parte do Staff 
 
e) Gasolina, hospedagem, despesas pessoais dos participantes de qualquer tipo e demais gastos 
efectuados fora do que está descrito na alínea anterior como "inclui" encontra-se automaticamente 
excluido e é da total responsabilidade dos participantes. 
 
f) Existirá no local assistência mecânica providenciada pela organização, mas não da 
responsabilidade da mesma, sendo que se existirem custos agregados á utilização dos serviços 
mecânicos são da responsabilidade do participante, da mesma forma que a responsabilidade por 
qualquer intervenção mecânica é do mecânico que a efetuou. 
 
g) O regulamento de participação será enviado assim que disponível por email, sendo 
responsabilidade do participante verificar a sua pasta de SPAM ou os sites onde o mesmo será 
disponibilizado. 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
Considerando a perigosidade naturalmente inerente à prática do motociclismo, especialmente em 
contexto fora-de-estrada, e reconhecendo que a sua prática pode ser potencialmente lesiva, não só 
do ponto de vista físico, como também do ponto de vista material (i.e. do próprio motociclo e 
eventuais materiais acessórios), ao confirmar que estes termos foram lidos fica automáticamente 
aceite o descrito neste document, tal como aceite que que poderão ocorrer acidentes. 
Nesta medida, ao aceitar os mesmo declaro ser possuidor/a de condição física necessária à 
participação na/s actividade/s e/ou evento/s de motociclismo, nela/s e/ou nele/s participando de 
livre vontade e com total conhecimento das condições e obrigações daí decorrentes, 
responsabilizando-me pela minha participação e não imputando responsabilidades à empresa Brites 
Reis, Lda, NIPC 515087491, detentora da marca BN e do RNAAT 475/2020, nem ao representante 
da mesma, nem sequer a pessoas, empresas ou entidades, envolvidas direta ou indirectamente na 
organização ou promoção da/s actividade/s e/ou do/s evento/s, tal como como à OffRoad-OffCourse 
e seus representantes, por quaisquer danos pessoais e materiais que venha a sofrer no decorrer da 
minha participação. 
 
 

TRATAMENTO DE DADOS E CEDÊNCIA DE DIREITOS DE IMAGEM 
 
 
a) Ao confirmar que estes termos foram lidos, fica automáticamente consentido e autorizado que a 
organização do evento, por intermédio da OffRoad-OffCourse, e da BN, empresa detida pela Brites 
Reis, Lda, NIPC 515087491, detentora da marca BN e do RNAAT 475/2020, enquanto Responsável 
pelo tratamento de dados pessoais, com sede na Calçada 1º de Dezembro, Nº166, 2785-006 São 
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Domingos de Rana, com o NIPC 515087491, proceda ao registo fotográfico e videográfico da 
participaçõe no HUB, bem como à utilização, reprodução e divulgação da imagem e/ou voz, obtidos 
através de fotografias, vídeos e/ou gravações de voz, no decorrer do evento, nas quais intervenha, 
para as seguintes finalidades comerciais, i.e. utilização, reprodução e divulgação da imagem e/ou 
voz obtidos conforme supra referido, com vista à realização de lucro (e.g. divulgação através dos 
seus canais de comunicação – website, Facebook, Instagram, Youtube); e publicitárias, i.e. 
utilização, reprodução e divulgação da imagem e/ou voz obtidos conforme supra referido, com vista 
à promoção da empresa e angariação de clientes. 
 
b) A presente autorização tem caráter gratuito, não sendo devido qualquer pagamento ou retribuição 
pela cedência ou utilização de direitos presentes e futuros de utilização do nome, imagem e/ou voz, 
por tempo ilimitado, e referindo-se à totalidade de usos que possam ter o nome, imagem e/ou voz 
ou partes dos mesmos, que podem ser utilizados em todos os países do mundo.  
 
c) O consentimento pode ser retirado a todo o tempo, sem comprometer a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento previamente dado, através de comunicação escrita dirigida ao 
Responsável pelo tratamento de dados pessoais para a morada abaixo indicada, cujos efeitos se 
produzirão no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua receção.  
 
d) Ao confirmer que estes termos foram lidos, fica automáticamente declarado ter conhecimento 
que os seus dados pessoais serão exclusivamente tratados para as finalidades acima indicadas pela 
Brites Reis, Lda, na qualidade de Responsável pelo tratamento, e que, de acordo com a legislação 
sobre Proteção de Dados Pessoais, pode exercer os direitos de acesso, retificação, apagamento, 
oposição, limitação e portabilidade, solicitando-o, por escrito, por email para info@bn-adv.com ou 
por correio para Apartado 000111, EC Cascais II, 2751-902 Cascais, devendo, em qualquer caso, 
comprovar a sua identidade e especificar o direito ou os direitos que pretende exercer; e que poderá 
exercer tais direitos entrando em contacto com a Brites Reis, Lda através do endereço de email 
info@bn-adv.com. Não obstante, caso considere que houve uma violação de quaisquer dos seus 
direitos terá, também, o direito de apresentar uma reclamação perante a Comissão Nacional de 
Proteção de Dados (CNPD), enquanto autoridade de controlo.  
 


