
  

 

Caro endurista,  

A inscrição e participação no evento Passeio Terror do Tâmega pressupõem a aceitação e 

concordância de um conjunto de normas e regras conforme lista abaixo.  

Caso não se reveja, ou não garanta condições que permita cumprir na íntegra com as mesmas, 

deverá repensar a presença no evento. 

O sucesso deste evento depende de todos.  

 

- As inscrições realizadas on-line, carecem obrigatoriamente, de ser assinadas no dia do evento 

antes de arranque do primeiro veículo;  

 

- A realização da inscrição, pressupõem a concordância com as regras enumeradas e 

plasmadas no verso das fichas de inscrição; 

 

- A realização da inscrição e participação no evento pressupõem a concordância com a captura, 

divulgação e utilização da sua imagem para divulgação do evento Passeio Terror do Tâmega, 

ou eventos organizados pela Associação Terror do Tâmega de Celorico de Basto, na rádio, 

imprensa escrita, vídeo, fotografia, cartazes, meios de comunicação social, redes sociais, ou 

ações de marketing digital ou físico, sem que o participante receba qualquer compensação 

pelo mesmo ;  

 

- À organização é reservado o direito de indeferir todas e quaisquer inscrições que não 

cumpram com os requisitos obrigatórios ou que não estejam devidamente ou totalmente 

preenchidas;  

 

- À organização é reservado o direito de adiar ou cancelar o evento por razões de segurança, 

ambientais, legais, de ordem pública, ou de força maior;  

 

- A organização detém cobertura de um seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais 

de acordo com a legislação em vigor durante a vigência do evento; 

 

- Em caso de acidente ou incidente, o participante deverá imediatamente contactar a 

organização a qual, em articulação com as equipas de socorro (Bombeiros) afetas ao evento, 

providenciará a assistência necessária e adequado à situação e posterior transporte à unidade 

de saúde mais adequada ao seu estado de saúde. 

 



- A organização descarta todas e quaisquer despesas resultantes, de forma direta ou indireta, 

de sinistros dos quais não tomou conhecimento em tempo oportuno para ativação do seguro.  

 

- O participante assume que todas as informações apresentadas/preenchidas, são corretas e 

verdadeiras.  

 

-  O participante assume toda a responsabilidade pelos atos por ele praticados, acidentes ou 

danos provocados a si ou a terceiros, bem como avarias mecânicas do seu veículo, assumindo 

todas e quaisquer consequências e responsabilidades daí inerentes; 

 

- O participante recusa e renúncia qualquer pedido de indemnização, compensação ou 

responsabilidade à organização do Passeio Terror do Tâmega; 

 

- O participante responsabiliza-se por cumprir todas as normas de circulação rodoviária;  

 

- O participante assume a responsabilidade pelo estado de conservação técnico do veículo e do 

cumprimento das respetivas das exigências legais previstas na lei implícitas ao veículo no qual 

se desloca, nomeadamente, a existência de matrícula, cobertura por apólice de seguro válida, 

utilização de luzes, e capacete, etc..;  

 

- O participante assume prestar toda e qualquer ajuda sempre que solicitada aos outros 

participantes do evento; 

 

- Os dados dos participantes indicados no formulário de inscrição serão utilizados apenas para 

efeitos de processamento do evento e inclusão do participante na apólice do seguro de 

responsabilidade civil e acidentes pessoais afeto ao evento; 

 

- É expressamente proibida a circulação fora do percurso assinalado, descartando-se assim a 

organização de  todos e quaisquer eventos ou consequências resultantes das ações dos 

participantes fora do percurso assinalado;  

 

- A organização apela a um comportamento respeitoso, zeloso, conversador e ecológico para 

com a população, os participantes, os animais e o meio ambiente;  

 

- Todas as dúvidas ou omissões devem ser colocadas e questionadas à organização, pelo e-

mail: associacaoterrordotamega@gmail.com 
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