Condições gerais de participação
1. Inscrições
1.1 A inscrição é realizada mediante o preenchimento e envio do Formulário de Inscrição que se encontra
neste site, devidamente preenchido. A inscrição só é validada mediante respetivo pagamento por
transferência bancaria ou pessoalmente na sede do CEPPRT em dia e hora a combinar. Esta inscrição
deverá ser efetuada até às 24 horas do dia 25 de Março.
1.2. Com a inscrição o participante:
1.2.1. Assume a obrigação de tomar conhecimento e aceita as presentes condições gerais de participação,
bem como as condições particulares constantes no programa em que se inscreve;
1.2.2. Assume encontrar-se em condições de saúde adequada á actividade em que se inscreve e aceita a
possibilidade de correr todos os riscos inerentes à sua própria natureza;
1.2.3. Assume-se consciente do tipo de exigências físicas, culturais e psicológicas que estas actividades
envolvem, incluindo danos pessoais e materiais, doenças, contratempos e desconforto e aceita-as, e aceita
também que elas poderão produzir acontecimentos imprevistos.
1.3. O CEPPRT (Centro de Estudo e Protecção do Património da Região de Tomar) reserva-se o direito de
considerar como desistência qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas condições
referidas.
1.4. Não são aceites inscrições no local de início da actividade.
2. Condições de reserva
A confirmação de reserva nesta actividade é realizada por ordem cronologica de recepção do Formulário
de Inscrição devidamente preenchido e do respectivo pagamento.
Após efectuar o pagamento, deve obrigatoriamente enviar copia do comprovativo para cepprt@gmail.com.
Não se esqueça que o número de participantes é limitado.
3. Preços
Se a inscrição ocorrer a até ás 24 horas do dia 18 de Março, o valor total do programa é de 16.00 euros;
Se a inscrição ocorrer entre as 00 horas do dia 19 de Março e as 24 horas do dia limite de inscrição (25 de
Março), o valor total do programa é de 18.00 euros.
Este montante deverá ser pago no acto da inscrição, ficando a respectiva confirmação condicionada ao
numero de lugares disponíveis.
4. Desistências e Reembolso
Se o cliente pretender desistir da sua actividade deverá fazê-lo por escrito ou por e-mail e terá que suportar
os encargos com a desistência de acordo com a seguinte escala:
» desistência até 30 dias antes – reembolso total
» desistência entre 29 a 10 dias antes – reembolso 50%
» Menos de 9 dias ou não comparência – sem reembolso
» Sem vaga na altura da inscrição – fica em lista de espera, caso não haja vaga, tem direito ao reembolso
total.

Não há lugar a reembolso no caso de chegar atrasado ou se terminar mais cedo o programa por qualquer
razão.
5. Impossibilidade de cumprimento
Se factos não imputáveis ao CEPPRT vierem a determinar a anulação da actividade, o participante pode
optar pelo reembolso de todas as quantias pagas.
Caso não esteja reunido o número mínimo de participantes da actividade o CEPPRT poderá:
1. Manter a realização da actividade com um número reduzido de participantes mediante um pagamento
de um suplemento, sendo neste caso o cliente informado podendo manter ou anular a sua inscrição sem
qualquer penalização.
2. Optar por cancelar a actividade até 15 dias antes da partida, reembolsando o cliente de todas as quantias
pagas, sem qualquer outro tipo de responsabilidade por parte do CEPPRT pela rescisão.
6. Horários
O participante deve respeitar os horários estipulados para início da actividade assim como os horários
intermédios que vão sendo definidos pelo guia da mesma. Os atrasos, além de manifestarem falta de
cuidado para com os outros participantes, poderão implicar a impossibilidade de realizar parte da actividade.
7. Alterações
Com o objectivo de garantir uma maior segurança e qualidade na realização das actividades, o CEPPRT
reserva-se o direito de alterar hora, local e estrutura das mesmas caso existam condições meteorológicas,
ou de outra ordem, alheias à associação, que a isso obriguem.
8. Grau de dificuldade
É da responsabilidade do participante verificar qual o grau de dificuldade da actividade em que se inscreve
e se o mesmo está adequado às suas capacidades. O CEPPRT esclarece todas as duvidas e questões no
decorrer da inscrição mas não poderá ser responsabilizada pelo facto de o participante não ter as condições
físicas ou aptidões para a correcta realização da actividade.
9. Segurança
Temos sempre como primeira prioridade a segurança de todas as pessoas envolvidas nas nossas
actividades, participantes, guias ou quem quer que colabore na organização da actividade.
Nesta actividade, o staff do CEPPRT assume a responsabilidade de tomar decisões no campo sempre que
ocorram imprevistos. Pelo menos um dos guias tem formação de primeiros socorros. O participante deve
respeitar as decisões e indicações do staff do CEPPRT.
10. Alimentação
O participante deve levar consigo alimentação e água suficiente para a actividade. O CEPPRT garante a
meio do circuito o fornecimento de um reforço alimentar, constituído por 2 bifanas, agua/ou sumo.
11. Logistica de Apoio
Consiste no transporte do participante e sua mochila entre Tomar e o inicio da actividade (Lousã), bem
como o respectivo regresso. O CEPPRT recomenda que nunca coloque neste transporte valores na
bagagem tais como: dinheiro, cartões de crédito, documentos pessoais (bilhete de identidade, bilhetes de
avião, etc.) ou qualquer outro documento que a sua perda possa implicar complicações no desenrolar
normal da viagem. O CEPPRT não se responsabiliza pelo incumprimento, por parte do participante, desta
recomendação.

12. Seguros
Esta actividade encontra-se coberta por seguro.
13. Equipamento necessário
Para detalhes sobre o equipamento necessário / aconselhado, consulte a informação da atividade.
14. Utilização de Fotografias e imagens
Qualquer imagem do participante, captada pelo staff ou colaboradores do CEPPRT, em qualquer altura da
atividade, pode ser utilizada pelo CEPPRT, na ilustração de material promocional e publicitário da empresa
tais como catálogos, diapositivos, vídeos e Internet. Nas fotos em que se identifiquem claramente pessoas,
não são comercializadas nem disponibilizadas para outros fins.
15. Aviso Importante
Uma atividade de aventura é para quem gosta de aventura. As atividades de aventura são indicadas para
pessoas ativas e aventureiras que se sintam bem com a descoberta e o inesperado! Proporcionam
momentos únicos de convívio, contacto mais direto com a natureza, boa disposição e camaradagem,
contudo tem características muito particulares que podem por em causa a sua satisfação. Assim
recomendamos que se informe cuidadosamente sobre o Grau de dificuldade do programa de forma a
garantir que tem o nível físico e psicológico suficiente á participação na atividade. Não hesite, coloque-nos
todas as suas dúvidas! Podem também ocorrer imprevistos no percurso elaborado, alterações ao meio
ambiente não previstas ou condições meteorológicas adversas que nos poderão obrigar a alterações ao
programa no decorrer da viagem. Os participantes deverão ter um espírito positivo e serem flexíveis o
suficiente para encararem de forma agradável estas alterações.
16. Política de Privacidade e Proteção de Dados
A partir de 25 de Maio de 2018 passou a ser aplicável o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados –
Regulamento no 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, doravante
RGPD, que estabelece as regras relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das
pessoas singulares e que se aplica diretamente a todas as entidades que procedam ao tratamento desses
dados, em qualquer Estado membro da União Europeia, nomeadamente Portugal.
Perante a classificação como dados sensíveis da informação relativa aos participantes das atividades, o
CEPPRT está a adaptar as ferramentas de informação e conhecimento que lhe permitam adotar medidas
para enquadrar a sua atividade quotidiana. No âmbito da sua inscrição como participante, a associação é
a entidade responsável pelo tratamento dos seus dados e por assegurar a proteção da sua privacidade
atuando
em
conformidade
com
a
Lei
e
com
o
novo
Regulamento.
Os nossos registos incluem os dados fornecidos e resultam da sua inscrição para participação em
atividades do CEPPRT. Caso pretenda manter os seus dados e as informações que o CEPPRT tem
registadas, não terá de fazer nada.
Tratamos os seus dados para as seguintes finalidades:
• Cumprimento de imposições legais e sempre que necessário, para lhe prestar serviços e informações da
vida associativa referente a atividades que a associação promove ou irá promover.
Caso queira comunicar qualquer alteração, limitação, apagamento ou retirar o seu consentimento ao
tratamento dos seus dados pessoais, pode fazê-lo a qualquer momento, bastando para o efeito contactar o
CEPPRT para o seguinte endereço de correio eletrónico: cepprt@gmail.com
O tratamento dos seus dados pessoais pelo CEPPRT, cumpre o disposto no RGPD e é limitado às
finalidades autorizadas enquanto participante das atividades do CEPPRT.

