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Passeio de Jipes Todo-o-terreno noturno – Normas de 

participação  

 

 - Introdução- 

1- Todos os participantes devem cumprir o Código da Estrada na íntegra. 

2- O percurso é público, está aberto a toda a circulação, não sendo exclusivo aos participantes no 

passeio pelo que se poderá encontrar no percurso máquinas agrícolas, animais, pessoas, etc. Seja 

prudente e facilite a passagem dos mesmos. 

3- Deve ter-se o máximo de prudência nas travessias das estradas nacionais, assim como nos 

caminhos rurais e nas travessias das respetivas localidades. 

4- A organização não se responsabiliza por nenhum tipo de acidentes ou infrações, assim como 

outras situações que se venham a verificar, prestando no entanto toda a assistência que lhe seja 

possível. 

5- Seja amigo do ambiente, guarde todo o lixo no interior do seu carro, no final estará um contentor 

para o depositar. Não saia dos trilhos, não pise terrenos de cultivo e se alguém necessitar de ajuda 

não hesite em ajudar. 

6- A organização reserva a possibilidade de exclusão de inscritos que no decorrer da atividade 

comprovem não respeitar os princípios de boa convivência com os demais participantes ou as 

disposições legais e regulamentadoras aplicáveis. 

7- Por ultimo agradecemos a sua participação e colaboração neste evento, relembrando que neste 

passeio não existem prémios de classificação e incentivando portanto que desfrute de toda a riqueza 

natural deste percurso. Não force ultrapassagens e facilite as mesmas. 

- Local- 

As provas iniciam e terminam no recinto do parque multiusos de Alvaiázere.  

- Inscrição- 

1. O motorista do Jipe tem que possuir carta de condução válida. 

2. O jipe tem que ser matriculado e possuir seguro valido.  

3. Cada motorista apenas pode inscrever 4 acompanhantes por veículo.  

A inscrição poderá ser entregue preferencialmente on-line no link: 

https://forms.gle/KLmfZnWSmLsKUonn8 até dia 21 de Abril, ou directamente no gabinete de 

desporto do município (9h às 17h), sediado no pavilhão municipal. 
4. No final da prova os participantes têm direito a um reforço final (Sopa + Bifana e bebidas) 

-Disposições finais- 

1. A organização reserva-se ao direito de alteração das condições de segurança para bom 

funcionamento da prova; 

2. A resolução de qualquer situação omissa a este normativo é da competência da organização. 

https://forms.gle/KLmfZnWSmLsKUonn8

