
  
  

  

Regulamento 

 

Dolce Caminhada Solidária 

 A Favor da Reflorestação do Pinhal de Leiria, preservando a sua Biodiversidade 

26 de Novembro de 2017 

 

1 – A Caminhada  

A iniciativa “Dolce Caminhada Solidária A Favor da reflorestação do Pinhal de Leiria, preservando 

a sua biodiversidade é uma iniciativa sem caracter desportivo, um passeio informal sem 

qualquer intuito competitivo ou classificativo. No início, meio e final da caminhada haverá uma 

acção cultural/musical que terá lugar no hotel Dolce CampoReal e na Vila do Turcifal, de forma 

a enriquecer a caminhada. O valor das inscrições reverterá na totalidade para a reflorestação do 

Pinhal de Leiria, preservando a sua biodiversidade. A aceitação do regulamento por parte do 

participante é prova de que se encontra em boa condição física para efectuar a caminhada. 

 

 2 – Data e Hora  

Dia 26 de Novembro de 2017 pelas 9h00, com partida e chegada ao hotel Dolce CampoReal 

Lisboa, no Turcifal.  

 

3 – Percurso  

Aproximadamente 8kms – esforço de nível físico fácil – com duração de 1 hora e meia. Será um 

passeio guiado com início no Dolce CampoReal, seguindo depois em direcção ao Turcifal. Ao 

longo do percurso estarão elementos da organização. Haverá uma pausa no percurso na zona 

do Turcifal onde irá decorrer uma actuação do Rancho Folclórico do Furadouro. 

Independentemente de ser um percurso guiado e de existirem elementos da organização 

presentes no passeio, cumpre ao participante estar atento e cumprir as regras de trânsito para 

a eventualidade de surgir algo de inesperado durante o passeio (outros caminhantes, gado, 

ciclistas, máquinas, veículos motorizados, etc). Os participantes não devem perder de vista o 

guia para garantir a conclusão na totalidade do percurso. Tendo em conta a segurança dos 

participantes não será permitida a participação de pessoas em bicicleta, skates, patins ou 

acompanhadas de animais. 

 

 4 – Inscrições e Pagamento  

Pode inscrever-se qualquer adulto em condições físicas adequadas a uma caminhada de 8kms 

ou crianças maiores de 10 anos desde que acompanhadas por um responsável legal maior de 

idade.  

4.1 O limite de inscrições para a Caminhada é de 600 pessoas.  



  
  

  

 

 

 

4.2 O valor da inscrição será de 15€ e reverterá, na totalidade, a favor da reflorestação 

do Pinhal de Leiria, preservando a sua biodiversidade  

4.3 A inscrição e o pagamento deverá ser efectuada no mesmo momento. 

4.4 As INSCRIÇÕES poderão ser efectuadas até ao dia 24 de Novembro através do site 

queroir.pt. 

4.5 No ato de inscrição e pagamento é obrigatório facultar o numero de identificação 

para efeitos de seguro. 

4.6 Poderão ser aceites inscrições no próprio dia do evento, caso ainda hajam vagas. 

 

5 - Kits  

A organização entrega a todos os inscritos, no ato do registo, um kit composto por uma t-shirt, 

uma peça de fruta, uma água do Vimeiro e um pastel de feijão. É obrigatório o uso da t-shirt na 

Caminhada. É aconselhável o uso de chapéu e protector solar caso as condições meteorológicas 

o justifiquem. Após a prova não haverá entrega de kits.  

 

6 – Check-In  

Na manhã da corrida será necessário:  

1 – O participante comparecer na entrada principal do hotel entre as 08h30 e até às 

09h30 para se registar, obter o seu kit e assistir à actuação cultural. 

2 – É obrigatório o uso da t-shirt durante a Caminhada. 

 

7 – Informações diversas  

A organização declina a responsabilidade por quaisquer acidentes e desrespeito pelo Código da 

Estrada que eventualmente possam ocorrer com os participantes ou com os seus 

acompanhantes antes, durante e após a realização do passeio. Dada a natureza solidária e lúdica 

da Caminhada, espera-se que sejam cumpridas as regras de solidariedade para com todos os 

participantes de modo a contribuir para um convívio agradável e de apreciação da paisagem e 

natureza.  

1 – A organização não se responsabiliza pela má condição física dos participantes. 

2 – Não é permitido caminhar sem a t-shirt. 

 3 – Por motivos de segurança, durante a Caminhada todos os participantes deverão 

manter-se exclusivamente no percurso oficial da mesma.  

 



  
  

  

 

 

 

4 – No caso de, por motivos de força maior, não haver condições técnicas ou de 

segurança para a realização da Caminhada, a organização reserva o direito de cancelar 

ou transferir a mesma para outra data, medidas que serão tomadas no dia do evento.  

5 – A organização poderá suspender a prova por qualquer questão que coloque em risco 

a segurança dos participantes, bem como actos públicos, vandalismo e/ou força maior.  

6 – Não são permitidos cancelamentos de inscrições mas sim substituições de inscrições 

desde que feitas até dia 24 de Novembro de 2017. 

 

8 – Segurança e Seguro  

1 – A Caminhada Solidária terá o apoio dos órgãos competentes e haverá monitores 

(elementos do Grupo Dolce Furadouro) para a orientação dos participantes. 

2 – A organização da Caminhada fará um seguro desportivo nominal a todos os 

participantes formalmente inscritos (inscrição e pagamento efectuados pelo participante e 

validados pela queroir.pt.  

 9 - 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 que terão lugar 

durante o evento, autorizando a sua reprodução em comunicação feita pelo Dolce CampoReal 

Lisboa e Câmara Municipal de Torres Vedras ou qualquer empresa do Grupo Económico em que 

a mesma se insere.  

 

 

O Dolce Campo Real Lisboa  

14 de Novembro de 2017 

 


