
Descrição
A Câmara Municipal de Setúbal, através do seu projecto Jogos 
do Sado, em parceria com a Academia Rugby Clube de Setúbal, 
vai realizar o evento em título que consta de uma regata entre 
embarcações feitas a partir de materiais insólitos para o efeito, 
conforme regulamento que se apresenta.

DAtA: 23 de Setembro de 2018
LoCAL: Parque Urbano de Albarquel

regulamento
1.  As embarcações são obrigatoriamente construídas / montadas 

pelas equipas, no local do evento, em boxes que serão atribu-
ídas por ordem de chegada, no dia da prova.

2.  A constituição de cada equipa terá um máximo de 3 elemen-
tos.

3.  os Materiais a utilizar são da escolha das equipas, desde que 
sejam flutuantes, podendo, esta flutuabilidade, ser aumentada 
através de enchimentos com matérias expansíveis.

4.  Não são permitidas ligações entre materiais com arames me-
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tálicos de qualquer espécie; antes, com abraçadeiras plásticas, 
cabos em corda, nylon, panos…, etc..

5.  Não são permitidos materiais de fabrico standard, como por 
exemplo: cascos em metal, madeira, fibra ou plástico de qual-
quer tipo, velas normais, arneses, retrancas, pagaias…, etc.. 
todos estes tipos de materiais deverão ser improvisados; por 
exemplo: velas, a partir de lençóis ou outros tecidos; pagaias, 
a partir de tábuas ou qualquer outro material construído pelas 
equipas…, etc..

6.  As embarcações construídas terão um peso que obrigatoria-
mente não exceda a capacidade de transporte pelos membros 
da equipa, sem recurso a meios eléctricos e / ou mecânicos.

7.  o processo de construção e o transporte das “embarcações” 
das boxes para a linha de partida (ver mapa de percurso), 
serão fiscalizados por membros da organização que poderão 
impedir a participação daquelas que se verifique estarem em 
incumprimento com o presente regulamento.

8.  todos os tripulantes terão obrigatoriamente de trazer colete 
salva vidas e usá-lo durante a realização da regata.





maPa De Percurso e camPus De Prova



Parceiro aPoiosorganiZação

968 094 573
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FicHa De inscrição e termo De resPonsabiliDaDe | aDultos

Nome da “embarcação”: 

Comandante: 
1.º Marinheiro: 
2.º Marinheiro:

Contactos mais efectivos do(a) Comandante:

telefone:                                 ; Mail: 

N.º atribuído:   

Declaração / termo de responsabilidade

Reconhecemos que participar em eventos desportivos / recreativos desta natureza pode ser po-
tencialmente perigoso e estamos cientes de que poderão ocorrer acidentes. Declaramos ser possui-
dores de condição física necessária à participação e conclusão da prova em que nos inscrevemos, 
nela participando de livre vontade e com total conhecimento do seu regulamento e obrigações daí 
decorrentes, responsabilizando-nos pela nossa participação e não imputando responsabilidades a 
pessoas, empresas ou entidades, envolvidas directa ou indirectamente na organização ou promoção 
do evento, por quaisquer danos pessoais ou materiais que venhamos a sofrer no decorrer da nossa 
participação. 
Damos também a nossa autorização para que a entidade organizadora ou promotora do evento e a 
Câmara Municipal de Setúbal utilizem o nosso nome e a nossa imagem em fotos, vídeos ou outros 
meios de transmissão de imagens.
Mais declaramos que: lemos e aceitamos o regulamento da prova.

Data:       /         / 

Assinaturas:

o (A) Comandante: 
o (A) 1.º Marinheiro: 
o (A) 2.º Marinheiro: 

o (A) Comandante: 
o (A) 1.º Marinheiro: 
o (A) 2.º Marinheiro:



Parceiro aPoiosorganiZação

968 094 573

963 579 132

FicHa De inscrição e termo De resPonsabiliDaDe | menores

Nome da “embarcação”: 

Comandante: 
1.º Marinheiro: 
2.º Marinheiro: 
Nota: Identificar somente o(s) menor(es) que corresponde(m) ao título.

Contactos mais efectivos do(a) Comandante:

telefone:        ; Mail: 

N.º atribuído:   

Declaração / termo de responsabilidade

Eu,                                                                                     , Encarregado de Educação de
      , reconheço que participar em eventos des-
portivos desta natureza pode ser potencialmente perigoso e estou ciente de que poderão ocorrer 
acidentes. Declaro que o meu educando é possuidor da condição física necessária à participação e 
conclusão da presente prova/actividade, em que se inscreveu, nela participando de livre vontade, 
com total conhecimento do seu regulamento e obrigações daí decorrentes e por tal o autorizo a par-
ticipar, responsabilizando-me pela sua participação e não imputando responsabilidades a pessoas, 
empresas ou entidades, envolvidas directa ou indirectamente na organização ou promoção do even-
to, por quaisquer danos pessoais ou materiais que venha a sofrer no decorrer da sua participação. 
Dou também a minha autorização para que a entidade organizadora ou promotora do evento e a 
Câmara Municipal de Setúbal utilizem o seu nome e a sua imagem em fotos, vídeos ou outros meios 
de transmissão de imagens.

BI/CC do Encarregado de Educação n.º: 

BI/CC do Atleta n.º: 

Data:         /       / 

Assinatura (EE): 


