Passeio Pedestre: Rota do Castro do Zambujal
Regulamento
1 – Descrição
Passeio Pedestre “Rota do Castro do Zambujal”. Esta iniciativa não é uma prova de
carater desportivo, trata-se de um passeio informal sem qualquer intuito
competitivo ou classificativo, pelo que pede que sejam cumpridas as regras de
solidariedade para com todos os participantes de modo a contribuir para um
convívio agradável e apreciação da paisagem e natureza. Este evento englobado,
na 8ª Maratona ATV55 é uma organização do Académico de Torres Vedras. A
aceitação do regulamento por parte do participante é prova de se encontra em
condições físicas para efetuar o passeio.
2 – Inscrições
As inscrições poderão ser efetuadas até ao dia 13 de setembro no site: www.atv.pt,
na sede (Largo Frei Eugénio Trigueiros nºs 17-19) ou pelo telefone: 261322991 e
também no próprio dia do evento.
Local das inscrições: até ao dia 13 de setembro: www.atv.pt, sede ATV e
261322991. No próprio dia do evento, Parque de Exposições de Torres Vedras –
Secretariado
O valor da inscrição será de 2.50€ - não sócios e gratuito para sócios ATV.
3 – Percurso
Aproximadamente 16kms – esforço de nível físico médio.
Passeio Guiado passando pelo Santuário Da Sra. da Pena, Santuário da Sra. do
Barro, Serra da Vila, Castro do Zambujal, Convento do Varatojo.
Ao longo do percurso estarão elementos da organização.
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 a
prova (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.
4 - Calendarização:
O passeio Pedestre “Rota do Castro do Zambujal” decorrerá no dia 15 de setembro
de 2013. A concentração será no parque de exposições de Torres Vedras e a
partida será efetuada pelas 09h30.
5 – Informação:
Todo o comportamento que se afaste da conduta caminhante, implicará
impossibilidade de participação em futuros eventos organizados pelo Académico de
Torres Vedras. A organização declina a responsabilidade por quaisquer acidentes e
desrespeito do Código da Estrada que eventualmente possam ocorrer com os
participantes ou seus acompanhantes antes, durante e após a realização do
passeio.

