2022

Regulamento

1.

INTRODUÇÃO
1.1. O evento com a designação de “Leiria Bike Tour Kids” é uma actividade dinamizada pela
Airbike – Associação de Ciclismo, com sede em Leiria e NIPC 508787130;
1.2. O Município de Leiria é o parceiro oficial deste evento, apoiando a entidade

organizadora, tendo em vista os objectivos comuns previstos no número seguinte;
1.3. O “Leiria Bike Tour Kids” tem como objetivos promover a prática da atividade física
saudável e incentivar a mobilidade através da utilização de meios de transporte aliados à
sustentabilidade ambiental. Com a inscrição cada criança tem direito a uma bicicleta, que
pode levar no final do evento;
1.4. O “Leiria Bike Tour Kids” destina-se exclusivamente a crianças dos 6 aos 12 anos (inclusive),
acompanhados por um adulto do mesmo agregado familiar e residentes no concelho de
Leiria;
1.5. O adulto acompanhante poderá fazê-lo apeado (se participar no percurso P2) ou com
bicicleta própria (no percurso P1);
1.6. Trata-se de um evento com 2 percursos (P1 e P2) e dois níveis de dificuldade, não
competitivo, sem classificações e acompanhado por guias da organização que controlam a
partida, o andamento das bicicletas, a passagem em segurança nos cruzamentos e
entroncamentos, assim como a chegada;
1.7. Terá lugar no dia 26 de Junho de 2022. A Zona de Partida/Chegada situa-se no Parque de
estacionamento junto às Piscinas Municipais de Leiria;
1.8. É obrigatório o uso de capacete para todos os utilizadores de bicicleta;

2.

PERCURSOS
2.1. Os percursos decorrem na Cidade de Leiria (Via Polis), passando por estradas e caminhos
de terra, sendo obrigatório respeitar os sinais e as regras de trânsito, conforme mapas dos
percursos. Os percursos são dois, designados por P1 e P2, com as seguintes características:
a) O P1 é um percurso definido para um passeio familiar na Via Polis e destina-se a
todos os participantes inscritos de acordo com este regulamento (crianças e
acompanhantes), que já possuam prática na condução de bicicletas;
b) O P2 é um percurso alternativo ao P1, destinado aos participantes que tenham
ainda alguma dificuldade em controlar a bicicleta (iniciantes). Será um percurso
mais curto e com menor dificuldade (tipo "Gincana"), limitado ao parque de
estacionamento junto às Piscinas Municipais de Leiria, onde os acompanhantes
darão apoio às crianças;

3.

PARTICIPANTES
● Poderão participar todas as crianças com idade compreendida entre os 5 e os 14 anos
(inclusive) e um adulto por cada agregado familiar na qualidade de acompanhante, ambos
residentes no concelho de Leiria;

●

●

●

4.

As crianças, pelo facto de serem menores de idade, é-lhes exigido uma autorização do
responsável (adulto acompanhante), através do preenchimento e entrega do modelo
próprio disponibilizado pela organização;
As crianças utilizam a bicicleta que lhes é fornecida por cada inscrição. O adulto
acompanhante poderá fazê-lo apeado (se participar no percurso P2) ou com bicicleta
própria (no percurso P1);
Os participantes do P1 e do P2 deverão observar critérios definidos no ponto 2 deste
Regulamento;

INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições decorrem no site da Airbike em www.airbike.pt, através do preenchimento
de uma ficha de inscrição online, que emite referências para pagamento via MB;
4.2. Na inscrição são solicitados os seguintes dados: dados obrigatórios para efeitos de seguro
e demais requisitos essenciais à participação; autorização para recolha de dados pessoais;
Morada (terá que ser do concelho de Leiria), o percurso para que se inscreve (P1 ou P2);
Tamanho da Bicicleta (roda 20 ou roda 24);
4.3. Inscrição Roda 20” - 80,00€. Caso queiram adquirir um capacete tem um custo adicional
de 10,00€. Com a inscrição e após a confirmação de pagamento os inscritos têm direito:

● Um kit composto por: frontal, t-shirt, barra energética e água.
● Uma bicicleta roda 20” (por cada criança)
● Capacete (Opcional)
● Seguro
4.4. Inscrição Roda 24” - 90,00€. Caso queiram adquirir um capacete tem um custo adicional
de 10,00€. Com a inscrição e após a confirmação de pagamento os inscritos têm direito:

● Um kit composto por: frontal, t-shirt, barra energética e água.
●
●
●

Uma bicicleta roda 24” (por cada criança)
Capacete (Opcional)
Seguro

4.5. Inscrição Participante com bicicleta própria 5,00€. Caso queiram adquirir um capacete tem
um custo adicional de 10,00€. Com a inscrição e após a confirmação de pagamento os
inscritos têm direito:

● Um kit composto por: frontal, t-shirt, barra energética e água.
● Capacete (Opcional)
● Seguro
4.6. As inscrições estão limitadas a 100 participantes com aquisição de bicicleta e a eventuais
100 acompanhantes.
4.7. Limitada a 50 participantes com bicicleta própria
5.

LEVANTAMENTO DAS BICICLETAS E KITS DE PARTICIPAÇÃO
5.1. O levantamento das bicicletas e a entrega dos kits de participação é feito no dia do evento,
no Estádio Dr. Magalhães Pessoa ” Porta 10”;

5.2. O horário das entrega é dilatado no tempo, entre as 9h00 e as 11h30;
5.3. Cada acompanhante (responsável pelas crianças) deve apresentar: O comprovativo de
inscrição; Cartão do Cidadão; Comprovativo de morada;

6.

SEGURANÇA
6.1. O percurso cruza-se com vias de circulação de veículos, pelo que os participantes estão
obrigados ao cumprimento do código da estrada;
6.2. Os participantes deverão respeitar as instruções dos Guias do percurso.
6.3. Os Guias do percurso estão identificados com um colete amarelo ou uma camisola da
entidade organizadora (Airbike) e são dados a conhecer aos participantes logo à partida;
6.4. Não é permitido aos participantes ultrapassar o Guia responsável do percurso que segue
na frente de cada grupo de participantes;
6.5. Em caso de incumprimento e após ser alertado, o participante poderá ser excluído e a
organização não se responsabiliza pela sua segurança;
6.6. É obrigatório o uso de capacete pelos participantes, devidamente colocado durante todo
o passeio;
6.7. Qualquer acidente deverá ser comunicado de imediato a um elemento da organização. O
socorro de um participante que necessite de tratamento é providenciado através de uma
ambulância chamada para o efeito;
6.8. Os participantes estão a coberto de uma apólice de acidente pessoais e de
responsabilidade civil a contratar pela entidade organizadora – Airbike, cujas apólices
estarão disponíveis no dia do evento;
6.9. Em resultado das atuais contingências provocadas pela pandemia covid-19, este
regulamento tem associado um Plano de Contingência, que deve ser cumprido;

7.

ASSISTÊNCIAS
7.1. A organização providencia a recolha de eventuais desistentes do passeio assim como da
respectiva bicicleta; Se a bicicleta for recolhida pela organização é transportada para a
Zona de Partida/Chegada, onde fica guardada até à sua entrega. A entrega da bicicleta é
feita mediante apresentação de documento comprovativo que identifique o participante
a que pertence;

8.

ORGANIZAÇÃO
8.1. A organização da prova tem a seguinte estrutura:
● Responsável de Secretariado/Coordenação;;
● Responsável de Zona de Abastecimento;
● Responsáveis de Percursos (um por cada Percurso)
8.2. Os elementos da organização pertencentes à Airbike, estão identificados como tal através
de um (colete amarelo ou equipamento da Airbike)a placa ou de vestuário próprio.

9.

DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. A prova rege-se pelo presente regulamento, pelo plano de contingência e por todas as
adendas que forem publicadas pela organização até cinco dias antes da data do passeio;
9.2. Todos os casos omissos a este regulamento e demais situações que ocorram directamente
relacionadas com o evento, serão analisadas e decididas pela organização;

A ORGANIZAÇÃO
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