
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

REGULAMENTO PARTICULAR DO 

RALLY PAPER DAS VINDIMAS 

 

1.  INTRODUÇÃO 

1.1. O Rally Paper das Vindimas é uma Prova organizada pela Associação das Festas de 

Palmela – Festa das Vindimas. 

1.2. O Rally Paper das Vindimas é uma Prova aberta, limitada a um número definido de 

participantes, reservada a condutores de veículos de 4 rodas motorizadas, de idade igual 

ou superior a 18 anos, disputada em conformidade com o presente regulamento. 

1.3. A prova Rally Paper das Vindimas, consiste numa competição guiada, com caráter 

competitivo, não profissional. Será percorrida por estradas principais e secundárias 

do concelho de Palmela: 

a) no dia 26 de setembro de 2020, com início às 20h. 

b) com cerca de 50 Km, que correspondem a um percurso de 2 horas. 

1.4. É obrigatório que o condutor e o veículo estejam em cumprimento com o atual código 

de estrada.  

 

2. A PROVA 

A prova disputa-se da seguinte forma: 

2.1. Todos os participantes disputarão uma competição guiada, sendo que a AFP - 

Festa das Vindimas não promoverá quaisquer ajuntamentos.  

2.2. O percurso será feito através de orientação por meio de um guião, com perguntas 

e direções a tomar ao longo da prova.  

2.3. O guião será entregue a cada competidor no momento da prova. 

2.4. As partidas serão efetuadas com 5 minutos de intervalo, respeitando as regras de 

distanciamento social. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.5. A hora de partida de cada participante será indicada pela organização e comunicada 

atempadamente, por email e destinasse única e exclusivamente a um veículo.  

2.6. Será atribuído um numerado ao guião correspondente a cada veículo. Este número 

deverá ser sempre utilizado na comunicação com a organização. 

2.7. A impressão do guião ficará ao cargo da AFP – festas das vindimas. 

2.8. A prova será classificada de acordo com as respostas dadas e os três primeiros 

classificados terão direito a prémios simbólicos. 

2.9. A entrega dos prémios será agendada, posteriormente, sendo que os três primeiros 

classificados serão notificados da data e hora, via email. 

2.10. A organização compromete-se a divulgar as classificações da prova dois dias 

depois da sua realização. 

2.11. Todos os participantes terão direito a um Kit onde constará um produto da região 

e um diploma de participação. 

2.12. No ato da inscrição serão questionados alguns dados pessoais do condutor, que 

serão tratados de acordo com a lei de proteção de dados.  

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1.  As inscrições estão limitadas a um número máximo de 30 participantes, ficando 

apenas sujeitas ao cumprimento da data limite para inscrição. 

3.2.  A inscrição no Rally Paper das Vindimas tem um custo de 10€, sendo a mesma 

confirmada apenas após envio de comprovativo de pagamento no link do Google 

Forms elaborado para o efeito https://forms.gle/B3vB2SamHkG2Liw96 

3.3. As inscrições deverão ser efetuadas até dia 20 de setembro de 2020. 

 

4. ACIDENTES 

4.1. Todos os participantes, sem exceção, devem reunir as condições de habilitação 

necessárias à condução de veículos motorizados de 4 rodas, isentando a organização 

da prova, parceiros, apoiantes e órgãos públicos envolvidos, de quaisquer 
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responsabilidades em eventuais danos dos veículos ou via publica, bem como 

ferimentos ou morte dos ocupantes do veículo. 

4.2. Ficará ao cargo do proprietário do veículo, garantir que o mesmo está assegurado para 

eventuais acontecimentos em que seja necessário acionar o seguro. 

4.3. Em caso de acidente, caberá ao proprietário do veículo invocar e demostrar junto da 

sua Seguradora o sucedido, tal como usualmente acontece. 

 

5. ECORRESPONSABILIDADE 

5.1. Os participantes são obrigados a ter uma conduta responsável, no que respeita à 

limpeza e preservação do meio ambiente, em todas as zonas utilizadas pela prova. É 

estritamente proibido o arremesso de resíduos para o chão, antes, durante e no final da 

prova. Cabe aos participantes terem o cuidado de guardar consigo os resíduos das 

embalagens de alimentos e bebidas usadas durante a prova. O desrespeito destas regras 

implica a imediata exclusão do atleta do evento. 

 

6. DIREITOS DE IMAGEM 

6.1. A inscrição na prova e a consequente aceitação deste regulamento implicam, 

obrigatoriamente, a autorização do participante, para que a organização possa efetuar 

a gravação total ou parcial da sua participação, podendo utilizar essas imagens 

livremente para a divulgação e promoção da prova em todos os suportes (televisão, 

rádio, imprensa, internet, cartazes, cartões e flyers, fotos e vídeos). Cede assim todos 

os direitos de imagem relativos à exploração comercial e publicitária desses registos, 

sem direito a receber qualquer compensação económica por parte da organização. 

 

7. PROTEÇÃO DE DADOS 

7.1. A organização do Rally Paper das Vindimas respeita integralmente a lei de proteção 

de dados, atualmente em vigor. Os atletas assumem o conhecimento e autorizam a 

introdução e o tratamento dos seus dados pessoais nos ficheiros da organização da prova, para 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

a sua utilização no desenvolvimento, gestão administrativa e comercial e outras atividades. A 

política de privacidade permite, no entanto, que qualquer atleta possa solicitar a alteração ou 

remoção dos seus dados, mediante um pedido efetuado por e-mail para: 

desporto.festadasvindimas@gmail.com. 

 

8. OUTROS 

8.1.  A organização não se responsabiliza por qualquer extravio ou avaria que possam 

afetar os veículos ou outros equipamentos dos participantes. O participante iliba a 

organização da responsabilidade por qualquer perca ou deterioração de objetos 

pessoais, em qualquer circunstância. 

8.2.  Motivos de força maior podem obrigar a organização a suspender e/ou adiar a prova. 

Nesta situação não poderão ser exigidas responsabilidades à organização, não tendo 

esta a obrigação de compensar economicamente ou de qualquer outra maneira, nenhum 

atleta ou qualquer pessoa ou entidade por este facto. Em caso de cancelamento, o valor 

da inscrição será devolvido na íntegra aos atletas inscritos. 

8.3. Ao efetuar e validar a inscrição no rally Paper das Vindimas, os participantes 

assumem o conhecimento e a aceitação, sem reservas, deste regulamento, renunciando 

a qualquer procedimento legal contra a organização, derivada da sua participação na 

prova. 

 

9. CONTACTOS 

 

Rua General Amílcar Mota nº 11 

2950-212 Palmela 

Telf: 212350196/ 916478483 

Email: desporto.festadasvindimas@gmail.com  
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