Caminhar à Descoberta – Trilho de Castelo de Monforte (PRH9CHV)
27 de Junho
ORGANIZAÇÃO
A iniciativa “Caminhar à Descoberta – Trilho de Castelo de Monforte” é uma caminhada
organizada pela Associação Wildfun – Desporto, Aventura & Turismo que tem como objetivo
dar a conhecer os trilhos pedestres recentemente criados pelo Município de Chaves.
Situado nas escarpas da serra do Brunheiro, o belo “Trilho de Castelo de Monforte” irá levarnos à descoberta do antigo castelo fortificado, classificado como monumento Nacional e
também conhecido como Castelo de Monforte de Rio Livre, construído entre o final do Séc.
XIII e o início do Séc. XIV.

CONTACTOS

E-mail: geral@wildfun.pt
Site: www.wildfun.pt
Facebook: www.facebook.com/wildfun.pt/ ou @wildfun.pt
Instagram: @wildfun.pt

DATA/HORÁRIO/PERCURSO
“Caminhar à Descoberta – Trilho de Castelo de Monforte” irá realizar-se no dia 27 de junho
de 2021, com o ponto de encontro no Largo do Campo na aldeia de Avelelas por volta das
07h00;
a. O percurso percorre trilhos, caminhos de terra e apresenta um grau de dificuldade
considerado fácil, mas mesmo assim cada participante deve ter consciência de que
certos percursos apresentam diferentes graus de dificuldade de progressão;
b. A caminhada apresenta um percurso circular com a distância de 10 km e estima-se que
tenho uma duração de aproximadamente 4 horas;
c. O percurso apresenta uma altitude (min/max.) de 793m/874m e um desnível
(positivo/negativo) de +196m/-196m;
d. Durante o percurso haverá um posto de abastecimento de líquidos e sólidos.
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PARTICIPAÇÃO
A participação na caminhada é destinada a todos os interessados, de todas as idades, desde
que reúnam todas as condições/capacidades físicas para a sua realização e estejam
devidamente inscritos.

INSCRIÇÃO
A inscrição no “Caminhar à Descoberta – Trilho de Castelo de Monforte” implica compreender
e aceitar sem reservas as regras e o regulamento da caminhada.
- Somente as inscrições feitas na página www.wildfun.pt e nos locais definidos pela
organização serão aceites.
- Cada participante deve preencher corretamente o formulário de inscrição e pagar o valor
da inscrição no prazo estipulado, sendo o participante responsável pela veracidade dos seus
dados.
- A organização não se responsabiliza por eventuais recusas de responsabilidade por parte
de terceiros (incluindo seguradoras), resultantes da incorreta inserção de dados no
formulário de inscrições por parte do participante.
- O pagamento da taxa de inscrição implica uma reserva de lugar, pessoal e intransmissível.
- Após confirmação do pagamento, o nome do participante vigorará na lista de inscritos
atualizada.
- Qualquer esclarecimento adicional deverá ser solicitado por e-mail para geral@wildfun.pt

PREÇOS
O preço da inscrição inclui o direito de participação no evento, garrafa dobrável
personalizada, seguro de acidentes pessoais, lanche, guia e acompanhamento.
Valor de inscrição: 7,00€ por pessoa.
Podem participar gratuitamente crianças e jovens com idade inferior a 14 anos sendo a
responsabilidade da sua participação imputada aos pais. Porém, para receberem o Kit de
participação terão igualmente de se inscreverem e procederem ao pagamento do valor da
inscrição.
A inscrição só será valida após o pagamento do valor da inscrição através de transferência
bancária realizada para o IBAN da Associação Wildfun - Desporto, Aventura & Turismo:
Titular da conta: ASSOC WILDFUN DESPORT AVENTURA TURISMO
NIB: 0033.0000.45593080527.05
IBAN: PT50.0033.0000.45593080527.05
IMPORTANTE: Deve submeter o comprovativo da transferência no formulário ou enviar por
e-mail para geral@wildfun.pt com o(s) nome(s) do(s) participante(s) inscrito(s).

CANCELAMENTO/ALTERAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Até dia 23 de junho de 2021 serão aceites pedidos de alteração/cancelamento da inscrição.
O cancelamento/alteração da inscrição deverá ser realizado por escrito para o contacto da
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organização, não havendo lugar a qualquer reembolso, podendo apenas ficar com crédito
para outras atividades realizadas pela Wildfun.

SEGUROS
Em conformidade com o Decreto-Lei nº 10/2009, de 12 de janeiro os participantes inscritos
na atividade “Caminhar à Descoberta” estarão cobertos por um seguro de acidentes pessoais
providenciado pela organização. O contrato de seguro garante os seguintes montantes
mínimos de capitais:
a) Morte - 25 000€;
b) Despesas de funeral – 2000€;
c) Invalidez permanente absoluta - 25 000€;
d) Invalidez permanente parcial - 25 000€, ponderado pelo grau de incapacidade fixado;
e) Despesas de tratamento e repatriamento – 4000€.
O evento também está coberto por um seguro de responsabilidade civil.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à prática de esforços físicos.
Ao se inscrevem, assumem que se sentem quer fisicamente quer psicologicamente
preparados para o esforço físico inerente à caminhada na qual estão a participar, não sendo
da responsabilidade da organização quaisquer acidentes que se venham a verificar durante
a caminhada.
A aceitação do regulamento por parte do participante é prova de que se encontra em boa
condição física para efetuar a caminhada.

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 durante o
evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio.

CANCELAMENTO
O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a fatores externos à organização. Nesse
caso a organização reserva-se no direito de nos 30 dias seguintes à data prevista para a
realização do evento decidir e comunicar acerca das ações a serem tomadas resultantes do
cancelamento. Caso o evento não se realize noutra data depois do cancelamento a inscrição
continuara válida para uma data posterior ou para outro evento semelhante.

INFORMAÇÕES DIVERSAS
Todos os participantes devem:
•
•
•
•
•

Seguir e respeitar as diretrizes da organização;
Seguir apenas pelo trilho sinalizado;
Evitar ruídos e atitudes que perturbem a paz do local;
Observar a fauna sem perturbar;
Não danificar a flora;
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•
•
•

Não abandonar lixo nem outro tipo de detritos;
Não colher amostras de plantas ou rochas;
Ser afável com os outros participantes de modo a contribuir para um convivo
agradável e de apreciação da paisagem e da natureza;

EQUIPAMENTO ACONSELHADO
É da responsabilidade de cada participante o uso de equipamento, vestuário e calçado
adequado à prática desportiva de modo a garantir o seu bem-estar durante a realização da
caminhada.

PROTEÇÃO DE DADOS
Os dados dos participantes indicados no formulário de inscrição serão registados pela
entidade organizadora para efeitos de processamento no evento, nomeadamente;
seguradora, lista de inscritos e notícias. Todos os participantes podem exercer o seu direito
de acesso, retificação ou anulação dos seus dados pessoais, enviando um email para
geral@wildfun.pt

LACUNAS/MODIFICAÇÕES
Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos e decididos pelo staff da
organização. A organização reserva-se ao direito de alterar as regras do evento.
Estas regras podem ser editadas, alteradas ou melhoradas a qualquer momento pela
entidade organizadora, até à data limite das inscrições, sem aviso prévio.
O facto de realizar a sua inscrição implica a aceitação do presente regulamento.
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