
- Regulamento de Participação - 

	  

W  I . Definição  

W O evento V Passeio TT Motas de Fogo e Bombeiros V Alcobaça é 
fundamentalmente um passeio de motociclos de todo o terreno de duas rodas e 
quatro rodas, direcionado para o lazer, não tendo por isso de modo algum perfil, 
nem espirito competitivo.  

W II .  Objetivos 
 

W O Evento – V Passeio TT Motas de Fogo e Bombeiros V Alcobaça tem como 
objetivo : 

 
a) Promover o convívio “ Motard “ 
b) Proporcionar diversão, animação e lazer a todos os participantes neste 
evento 
c) Divulgar a Paisagem e os recurso patrimoniais do nosso Concelho de 
Alcobaça 

d) Angariação de Fundos para a Associação Humanitária dos Bombeiros Alcobaça 

W III. Participantes  
 

a) Á Organização interessa que todos cheguem ao destino independentemente da 
posição que ocuparem no final, seguindo o percurso determinado. 

b) Os Participantes devem respeitar intransigentemente a sinalização de transito 
existente, assim como todas as restantes regras do código da estrada e 
condução em vias publicas 

c) Os Participantes devem seguir as indicações e as instruções dos elementos da 
Organização, assim como a sinalização indicativa utilizada na marcação do percurso. 

d) Os Participantes devem efetuar todo o percurso em velocidade de rodagem lenta, 
dentro dos limites legalmente permitidos  

W  IV. Assistência, Acidentes e Avarias 
 
a) A Organização não se responsabiliza por qualquer tipo de acidente ou avaria, no 

entanto tudo fará para lhe prestar o melhor apoio. 
b) No percurso estarão em locais estratégicos, veículos de assistência e de primeiros 

socorros dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça. 

W V. Condições de Acesso 
 
Só é permitida a participação de elementos que reúnem as seguintes condições : 
 
a) Estejam habilitados para a condução dos veículos motorizados respetivos segundo a 

legislação em vigor; 
b) Utilizem veículos motorizados devidamente legalizados segundo a legislação em vigor ; 
c) Efetuem inscrição antes do inicio do passeio; 
d) Assumam compromisso perante a organização do V Passeio TT Motas de Fogo e 

Bombeiros V Alcobaça em como aceitam e cumpriram as disposições deste regulamento, 
fazendo dessa aceitação pela subscrição do termo de responsabilidade constante na 
ficha de inscrição. 


