Night Walk 3ª Edição para os nossos Heróis
BV Marco de Canaveses
Inscrições 4 capacetes
O “ Night Walk BV Marco” é um evento solidário, lúdico que decorrerá no centro histórico da
Cidade do Marco de Canaveses, organizado pelos comerciantes voluntários, com o apoio da
Junta de Freguesia do Marco e Câmara Municipal de Marco de Canaveses.
O evento é composto por uma caminhada não competitiva com a distância de 6 km,
acompanhado de muita luz e animação ao longo do percurso.
Programa: “Night Walk BV Marco”, 4 de Outubro de 2018
14h00 - Abertura do Secretariado (Praça Dr. Crispiniano Fonseca - frente ao BPI)
20h45m - Zumba de aquecimento - Alameda Dr. Miranda da Rocha (Junto Hospital)
21h30 - Encerramento do Secretariado
22h00m - Partida da caminhada- Alameda Dr. Miranda da Rocha (Junto Hospital)
24h00m – Encerramento - Alameda Dr. Miranda da Rocha (Junto Hospital)
Inscrições 4 capacetes c/ oferta de t-shirt aos 5000 primeiros inscritos e muita outras ofertas para
todos.
Nota: os horários estão sujeitos a alterações.

1. Condições de participação
1.1. Caracterização do evento e idades participação
O “Night Walk BV Marco” é um evento lúdico que decorrerá nas ruas e caminhos do centro
histórico da Cidade do Marco de Canaveses.
O evento é composto por uma caminhada não competitiva com a distância de 6 km aberto a
todas as idades, no entanto, os menores deverão ficar à responsabilidades de um adulto.
1.2. Inscrições
A inscrição é de 4 capacetes e será feita através do link para o formulário disponível na página
www.bvmarco.com.
2. Evento
2.1. Apresentação da prova (s) / Organização
O “Night Walk BV Marco” é organizado por Comerciantes voluntários em parceria com Município
do Marco de Canaveses e BV Marco de Canaveses.
O “ Night Walk BV Marco” será realizado no 04 de Outubro de 2018.
O “Night Walk BV Marco” será constituído por uma caminhada não competitiva com a distância
de 6 km.
Sendo um evento noturno a organização sugere a utilização de lanterna frontal ou colete refletor.
2.2. Programa/Horário
“ Night Walk BV Marco ”, 4 de Outubro de 2018
14h00 - Abertura do Secretariado (Praça Dr. Crispiniano Fonseca – frente ao BPI)
20h45 - Zumba de aquecimento - Alameda Dr. Miranda da Rocha (Junto Hospital)
21h30 - Encerramento do Secretariado
22h00 - Partida caminhada - Alameda Dr. Miranda da Rocha (Junto Hospital)
24h00 - Encerramento - Alameda Dr. Miranda da Rocha (Junto Hospital)
(Horários sujeitos a alterações)
2.3. Distância / Altimetria / Dificuldade
O “ Night Walk BV Marco” terá a distância aproximada de 6 km com desníveis pouco acentuados
e com baixo grau de dificuldade.

2.4. Seguro desportivo
A organização fornecerá seguro de responsabilidade civil de acordo com a lei em vigor.
3. Inscrições
3.1. Processo inscrição
A inscrição é de 4 capacetes e será feita através do link para o formulário disponível na página
www.bvmarco.com.
3.2. Valores e período de inscrição
Inscrições 4 capacetes, só sendo válida através da confirmação de pagamento até ao dia 01 de
Outubro de 2018.
As inscrições realizadas após o dia 01 de Outubro e até as 21h15 do dia do evento, não será
garantida a oferta da t-shirt.
3.2.1 Lotação
O evento possui lotação para 5000 pessoas.
3.3. Material incluído com a inscrição
- Seguro de acidentes pessoal;
- Participação na atividade;
- T-Shirt (primeiras 5000 inscrições)
- Oferta de pulseiras fluorescentes
- Água e fruta.
3.5. Prémios
Evento sem cariz competitivo, toda a receita reverte a favor dos BV do Marco de Canaveses

3.6. Secretariado da prova/horários e local
O secretariado funcionará na Praça Dr. Crispiniano Fonseca em frente ao BPI a partir das 14h00
até às 21h30, no dia 4 de outubro.
4. Marcação
O percurso será guiado e acompanhado pelos Bombeiros do BV Marco de Canaveses.

5. Responsabilidade ambiental
O participante é o único responsável pelo transporte de todos os invólucros e resíduos naturais
(mesmo que biodegradáveis), ou não naturais, provenientes de géis, barras e/ou outros.
Deverá depositar os resíduos em locais próprios.
6. Direitos de imagem
A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante autoriza aos
organizadores da prova a gravação total ou parcial da sua participação na mesma, pressupõe
também a sua concordância para que a organização possa utilizar a imagem do atleta para a
promoção e difusão da prova em todas as suas formas (rádio, imprensa escrita, vídeo, fotografia,
internet, cartazes, meios de comunicação social, etc.) e cede todos os direitos à sua exploração
comercial e publicitária que considere oportuno executar, sem direito, por parte do atleta, a
receber qualquer compensação económica.
7. Protecção de dados
Os dados dos atletas indicados no formulário de inscrição serão registrados pela entidade
organizadora para efeitos exclusivos de processamento do evento, sendo publicados
nomeadamente na lista de inscritos. Todos os participantes podem exercer o seu direito de
acesso, retificação ou anulação dos seus dados pessoais, enviado um e-mail para
servicos.bvmarco@mail.telepac.pt.
8. Casos omissos
Os casos omissos deste regulamento, serão resolvidos pela Organização, de cujas decisões não
haverá recurso.
9. Diversos
Os participantes ficam obrigados a auxiliar os acidentados.
A organização reserva-se o direito a realizar as modificações que considere necessárias
dependendo das diferentes condições encontradas no dia do evento, assim como à suspensão
da prova se as condições não permitirem o seu desenvolvimento em segurança.
Este regulamento ainda pode ser alterado, sem aviso prévio, de modo a que fique mais completa
a informação:

