CONVÍVIO ANUAL DO CCD – CMCB
REGULAMENTO do Peddy Paper

PEDDY PAPER A REALIZAR NO DIA 10 DE JUNHO DE 2017, PELAS 09H00

Regulamento
1. ÂMBITO
- O peddy paper é uma iniciativa do CCD - Centro de Cultura e Desporto da Câmara
Municipal de Castelo Branco e rege-se pelo presente regulamento.

2. OBJETIVOS


Contribuir para a divulgação e a valorização da Cidade de Castelo Branco,
dando a conhecer aspetos históricos e culturais e promovendo o contacto com o
seu património arquitetónico;



Proporcionar aos participantes um momento de convívio em contacto com a
cidade;



Envolvimento numa atividade simultaneamente lúdica, didática e promotora do
bem-estar físico.

3. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO


O peddy paper decorrerá no dia 10 de junho de 2017 (sábado), em etapas, na
cidade de Castelo Branco, com início às 09h00m e com a duração aproximada de
01h30m, devendo, no entanto, os participantes apresentarem-se às 08h30m no
Parque de Estacionamento da Câmara Municipal, para a receção às equipas;



Após o final do peddy paper que terminará no Pavilhão do Bairro do Valongo,
realizar-se-á um almoço convívio.
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4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO


A participação é gratuita, sujeita a inscrição prévia, mas apenas podem participar
funcionários do Grupo Municipal e respetivos familiares;

 As inscrições devem ser efetuadas no CCD - CMCB, junto das colaboradoras:
Vera/Guiomar ou nos Serviços Municipalizados, junto da Luísa Afonso.
 Aos membros da Direção do CCD – CMCB está vedada a participação no peddy
paper.
5. EQUIPAS
 As equipas são formadas apenas por 2 elementos;
 Cada equipa deverá ter um chefe que deverá ser sócio do CCD – CMCB ou
funcionário do Grupo Municipal;
 Cada etapa ou tarefa do peddy paper tem de ser realizada com a presença
conjuntados dois elementos da equipa.
6. CARTA DE PROVA


As cartas de prova do peddy paper serão entregues às equipas no momento da
sua apresentação no local de partida;



As equipas saem do ponto de partida, com intervalos de 5 minutos, por
ordem de sorteio no local;



Cada carta de prova indicará o percurso a percorrer e os vários locais a visitar
por cada equipa, assim como os objetivos e tarefas a cumprir nas várias
etapas;



Ao iniciarem a prova cada equipa começa por responder a um questionário
que integra perguntas diversas sobre a Cidade de Castelo Branco.
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7. CLASSIFICAÇÃO


As equipas serão classificadas apenas pela resposta ao questionário e objetivos e
tarefas cumpridos nas diversas etapas do peddy paper. O tempo utilizado na
realização da prova, não contará para a pontuação, mas será critério de
desempate, caso haja equipas com a mesma pontuação final;



Os resultados do peddy paper serão divulgados após o almoço convívio.

8. PRÉMIOS DE PARTICIPAÇÃO


A equipa classificada em primeiro lugar receberá como prémio uma viagem para
duas pessoas à Ilha da Madeira ( a qual não incluí estadia) , em data a combinar,
com a devida antecedência, com o CCD - CMCB;



Todos os participantes receberão um brinde idêntico de participação,
independentemente da classificação das equipas.

9. OBSERVAÇÕES


Recomenda-se o uso de calçado confortável e de roupa adequada às condições
climatéricas;



A organização não se responsabiliza por qualquer acidente que possa acontecer
no decorrer do peddy paper;



Os participantes não estarão abrangidos por qualquer seguro, pelo que devem
tomar as devidas precauções no decurso do peddy paper;



Os participantes autorizam e aceitam, desde logo, ser fotografados e/ou
filmados no decorrer do peddy paper, para posterior reportagem do evento;
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As situações omissas no presente regulamento, serão resolvidas pelo CCD –
CMCB.
A Direção do CCD - CMCB

4

