
CAMINHADA SOLIDÁRIA 2018 
 

REGULAMENTO 
 
1 – ORGANIZAÇÃO 
 
A Caminhada Solidária 2018 é promovida e organizada pela União de Freguesias de Gondomar 
(S. Cosme), Valbom e Jovim. 
  
Conta ainda com o apoio e colaboração da Câmara Municipal de Gondomar e das seguintes 
colectividades: 
 
- Associação Desportiva Leões Cabanenses Futebol Clube; 
- Associação Recreativa Briosos Valboenses; 
- Centro de Ciclista de Gondomar; 
- Clube Recreativo e Desportivo Santa Cruz; 
- Gondomar Futsal Clube; 
- Leões Valboenses Futebol Clube; 
 
A organização da Caminhada Solidária 2018 tem como objectivo apoiar a Liga Portugesa Contra 
o Cancro (Núcleo Regional Norte), sendo que toda a receita e donativos angariados reverterá a 
favor desta mesma Instituição. 
 
2 – DATA E HORA DA REALIZAÇÃO 
 
Realiza-se no dia 01 de Julho de 2018 pelas 10h00, na Cidade de Gondomar, com partida e 
chegada no Largo João Paulo II, junto à Igreja Matriz de Gondomar e ao Edifício da Junta de 
Freguesia de Gondomar. 
 
3 – CAMINHADA 
 
A caminhada terá uma distância aproximada de 6,5km e é destinada a todas as classes etárias, 
sem fins competitivos. A caminhada terá uma duração máxima de 2 horas. 
  
4 – PERCURSO 
 
Largo João Paulo II, Rua do Casal, Caminho do Vasco, Largo da Feira, Parque das Merendas, 
Pavilhão Multiusos de Gondomar, Aldeia de Sto. André, Av. Oliveira Martins, Capela Monte 
Crasto, Rua Padre Augusto Maia, Av. 25 de Abril, Largo João Paulo II. 
 
5 – ABASTECIMENTOS 
 
Haverá um abastecimento no Monte Crasto (+/- km4) e no final, no Largo João Paulo II. 
  
6 – INSCRIÇÕES 
 
6.1 – Preço de Inscrição 
 
Caminhada 6,5km = 3,00€ 
 



6.2 – Datas e Locais de Inscrição 
 
- Inscrições no site www.lap2go.com até dia 29/06/2018 às 23h59; 
- Inscrições no Edifício da Junta de Freguesia de Gondomar (S.Cosme) até dia 30/06/2018; 
 
Nota: Por motivos da realização do seguro, não serão aceites inscrições de última hora, após os 
períodos anteriormente indicados. 
 
6.3 – Secretariado 
 
Os kits de participante serão entregues na Junta de Freguesia de Gondomar (S. Cosme), nos 
seguintes horários: 
 
- Sábado, dia 30/06/2018, das 15h às 19h; 
- Domingo, dia 01/07/2018, das 08h30 às 09h30; 
 
6.4 – Informações 
 
- Não serão entregues kits em nenhum outro momento para além dos designados 
anteriormente. 
 
- Deverão apresentar documento de identificação pessoal, Bilhete de Identidade, Cartão de 
Cidadão ou Carta de Condução para efetuarem levantamento do kit. 
 
- Tendo em conta a segurança dos participantes não será permitida a participação de atletas em 
bicicletas, acompanhados por animais, skates ou patins. 
 
- A organização poderá, sem aviso prévio, a qualquer momento suspender ou prorrogar os 
prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de inscrições disponíveis em função das 
disponibilidades técnicas, questões de segurança ou necessidades estruturais. 
 
- Após ser feita a inscrição no site www.lap2go.com, os atletas terão que regularizar o 
pagamento no prazo máximo de 3 dias, após estes dias a inscrição será anulada, sendo 
necessário fazer novamente a inscrição. 
 
- Dado que se trata de um evento solidário, cujo objectivo é angariar receita para a Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, a organização não aceitará cedências de inscrição ou alterações de 
titularidade das mesmas. 
 
- Pelo mesmo motivo, a organização não efectuará cancelamentos de inscrições, nem procederá 
à devolução do valor das mesmas. 
 
- É reservado o direito à organização a aceitação das inscrições. 
 
- Ao inscreverem-se, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em caso de 
dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a 
organização. 
 
7 – ESCALÕES 
 
A Caminhada Solidária 2018 não terá escalões etários. 
 



8 – CLASSIFICAÇÕES 
 
A Caminhada Solidária 2018 não tem classificações, é um evento de puro convívio. 
 
9 – KIT DE PARTICIPANTE 
 
Os tamanhos das t-shirts serão distribuídos conforme os pedidos efetuados no balcão, no 
momento de recolha do kit. O stock de t-shirts é distribuído mediante a disponibilidade. Caso se 
verifique rutura de stock em algum tamanho a organização proporá ao participante um tamanho 
alternativo.  
 
10 – SEGURO 
 
A organização fará um seguro desportivo nominal a todos os participantes de acordo com o 
regime jurídico de seguros desportivos obrigatórios em vigor (Decreto Lei 10/2009). 
 
Em caso de sinistro o atleta deverá contactar a organização do evento para que esta diligencie 
o encaminhamento para a seguradora. Para dar início a um processo é necessário que o atleta 
seja atendido pela equipa que faz o acompanhamento médico durante o evento, sem prejuízo 
de o atleta ser mais tarde encaminhado para outra unidade de emergência médica. 
 
O pagamento da franquia do seguro, em caso de acidente, é da exclusiva responsabilidade dos 
atletas. A organização não assumirá despesas de sinistros, dos quais não tomou conhecimento 
em tempo oportuno para efectivar a participação ao seguro. 
 
11 – APOIO E EMERGÊNCIA 
 
Haverá equipas de apoio, socorro e emergência para prestar os cuidados aos participantes que 
deles necessitem. 
 
12 – DIREITOS DE IMAGEM 
 
A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante autoriza aos 
organizadores da prova a gravação total ou parcial da sua participação na mesma, pressupõe 
também a sua concordância para que a organização possa utilizar a imagem do atleta para a 
promoção e difusão da prova em todas as suas formas (rádio, imprensa escrita, vídeo, fotografia, 
internet, cartazes, meios de comunicação social, etc.) e cede todos os direitos à sua exploração 
comercial e publicitária que considere oportuno executar, sem direito, por parte do atleta, a 
receber qualquer compensação económica. 
 
13 – PROTEÇÃO DE DADOS 
 
Todos os dados recolhidos no processo de inscrição são mantidos e tratados de uma forma 
segura e destinam-se ao desenvolvimento natural do evento nomeadamente a validação do 
seguro nominal efetuado para todos os participantes no evento e a lista de inscritos. 
 
Todos os participantes podem exercer o seu direito de acesso, retificação ou anulação dos seus 
dados pessoais enviando e-mail para geral@lap2go.com. 
 
 
 
 



14 – CANCELAMENTO DO EVENTO 
 
O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a fatores externos à organização: Catástrofes 
naturais, Greves, Manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação de trânsito, 
impossibilidade de usar telecomunicações, restrições do governo, nova legislação. Nestes casos 
a organização reserva-se no direito de nos 30 dias seguintes à data prevista para a realização do 
evento emitir um parecer acerca das ações a serem tomadas resultantes da gravidade do 
cancelamento. 
 
15 – CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora, de cujas 
decisões não haverá recurso. 
 


