
1. As presentes condições regulam a relação entre a 
empresa, MinhAventura, Actividades de Animação 
Turística, Lda., entidade responsável pela organização 
do evento DIRCK, Descida Internacional do Rio Coura 
em Kayak, (adiante designada por organização), e o 
participante;

2. A inscrição ou participação em qualquer actividade 
do Evento, pressupõe o conhecimento e aceitação 
das presentes condições, assim como das condições 
particulares;

3. As condições particulares sobrepõe-se às condições 
gerais;

4. É da responsabilidade do participante assegurar-se de 
que se encontra com condições de saúde para parti-
cipar na DIRCK ou em qualquer outra das actividade 
complementar deste Evento;

Organização
5. A Descida Internacional do Rio Coura em Kayak é uma 

actividade promovida pelo Município de Caminha e 
com a organização da MinhAventura;

Programa
15 de junho de 2019

09:00
KAYAK EM FAMÍLIA

09:00
ABERTURA DO SECRETARIADO

10:00
BATISMO NÁUTICO PARA CRIANÇAS

ANIMAÇÃO PARA CRIANÇAS
12:30

FECHO DO SECRETARIADO 
13:00 às 14:15

TRANSPORTE DE PARTICIPANTES PARA
VILAR DE MOUROS - LOCAL DE PARTIDA

15:00
 INICIO DA DESCIDA INTERNACIONAL

DO RIO COURA EM KAYAK
17:30

LANCHE CONVÍVIO

Inscrições
6. O ato de inscrição pressupõe o total conhecimento e 

aceitação das condições gerais e condições particu-
lares do evento;

7. Só é permitida a participação na DIRCK a pessoas 
com idade igual ou superior a 18 anos;

8. As inscrições deverão ser feitas no formulário dispo-
nível no site www.descidadocoura.pt, até às 19:00 do 
dia 10 de julho de 2019;

9. A organização não garante disponibilidade de lugares 
em kayak, para pagamentos de inscrições efetuados 
após as 23:00 do dia 11 de junho de 2019;

10. A inscrição só será válida após pagamento da respec-
tiva taxa;

11. A ordem de inscrição é atribuída em função da data 
e hora de recepção, por parte da organização, da 
respectiva taxa de inscrição;

12. No dia da descida deverá validar a sua inscrição até 
às 13:00 no secretariado. As inscrições que não forem 
validadas até essa hora ficarão disponíveis para inscri-
ções de última hora;

13. No dia da descida, entre as 12:30 e as 13:00 serão co-
locados á disposição vagas ou lugares não reclama-
dos. Garanta o seu lugar e formalize a inscrição;

14. A inscrição é pessoal e intransmissível;
15. A veracidade dos dados fornecidos é da responsabili-

dade do participante, inclusive para efeitos de Seguro;
16. No caso de um inscrito não participar, independente-

mente do motivo, não haverá devoluçaõ da taxa de 
inscrição. Caso as condições climatéricas não permiti-
rem a realização do evento a organização reserva-se 
o direito de não devolver qualquer valor recebido, seja 
por adesão a serviços ou patrocínios.

Taxa de inscrição
17. Para inscrições realizadas e pagas até ao final do dia 

01 de junho de 2019;
a. A taxa de inscrição da “DIRCK” é de 18,00 euros  

por pessoa, com direito a lugar em kayak, lanche, 
transfer, seguros e t-shirt do evento. Caso participe 
com a sua própria embarcação a taxa de inscrição 
é de 8,00 euros;

b. A participação no lanche convívio terá um custo 
de 6,00 euros por pessoa para acompanhantes 
dos participantes;

c. A taxa de inscrição no “Kayak em Família”  é de 
20,00 euros por kayak com capacidade para 2 
adultos e 1 criança até aos 20 kg. Inclui seguro.

18. Para Inscrições pagas ou efetuadas a partir do dia 2 
junho de 2019;
a. A taxa de inscrição da “DIRCK” é de 21,00 euros  

por pessoa, com direito a lugar em kayak, lanche, 
transfer, seguros e t-shirt do evento. Caso participe 
com a sua própria embarcação a taxa de inscrição 
é de 11,00 euros;

b. A participação no lanche convívio terá um custo 
de 9,00 euros por pessoa para acompanhantes 
dos participantes;

c. A taxa de inscrição no “Kayak em Família”  é de 
23,00 euros por kayak com capacidade para 2 
adultos e 1 criança até aos 25 kg. Inclui seguro.

19. Caso deseje fatura com NIF do pagamento efetuado, 
deverá enviar um e-mail para info@minhaventura.com, 
solicitando a colocação do seu NIF na fatura. Nesse 
mesmo e-mail deverá identificar o nome em que foi 
feita a inscrição e faculta-nos o seu NIF;

Secretariado
20. O secretariado funciona no dia 14 de Junho de 2019 

entre as 17:00 e as 20:00 horas e no dia 15 de junho 
de 2019 entre as 09:00 e as 12:30 horas, no Edifício de 
Apoio ao Parque 25 de abril em Caminha;

21. Todos os participantes deverão validar a sua inscrição, 
pois só assim poderão participar na DIRCK;

22. Todos os participantes devem apresentar, no momento 
da validação da sua inscrição, o Bilhete de Identidade 
(BI) ou cartão do cidadão (CC) e o comprovativo de 
pagamento da taxa de inscrição;

23. Os participantes serão atendidos por ordem de che-
gada, pelo que se aconselha a quem tenha o autocarro 
às 13:00 horas, a fazer a validação da sua inscrição o 
mais cedo possível;

24. O acto de validar a inscrição, só poderá ser feito pelo 
próprio e com apresentação do BI ou CC;

Condições gerais de participação: 

Responsabilidade
25. Todos os participantes estarão cobertos por seguro 

de acidentes pessoal.
26. Os participantes serão responsáveis de todas as ac-

ções susceptíveis de produzir danos materiais, morais 
ou de saúde a si mesmos e/ou a terceiros.

27. A organização declina toda a responsabilidade em 
caso de acidente, assim como negligência, roubo ou 
perda dos objectos e valores de cada participante.

28. Embora a organização faça a supervisão da DIRCK 
com monitores, esta não deixa de ser uma actividade 
com risco. Por essa razão, os participantes com o acto 
da inscrição ficam conscientes e assumem todos os 
riscos inerentes á actividade em que vão participar.

Diversos
29. A organização reserva-se o direito a realizar as modi-

ficações que considere necessárias ao programa do 
evento, assim como à suspensão da Descida ou de 
qualquer actividade de animação, no caso de condi-
ções meteorológicas adversas, se não estiverem reu-
nidas as condições de segurança necessárias ou por 
outros motivos de força maior;

30. A organização reserva-se o direito de anular inscri-
ções ou não permitir a participação de pessoas que 
possam criar problemas de segurança ou atentem 
contra a imagem das entidades organizadoras;

31. O participante cede á organização todos os direitos 
sobre o material audiovisual recolhidos durante o 
evento, assim como os dados facultados no acto 
da inscrição, autorizando, desde o momento da 
sua inscrição ou participação em qualquer das 
actividades, o seu uso para fins promocionais;

32. O participante autoriza à organização a partilhar estes 
dados e material audiovisual com as entidades  pro-
motoras, financiadoras e patrocinadoras do evento 
para uso nas suas campanhas promocionais;

Casos omissos
33. Os casos omissos deste regulamento, serão resolvi-

dos pela organização, de cujas decisões não haverá 
recurso;

Condições de segurança
da “DIRCK” e do

“Kayak em Família”:

1. Usar o colete salva-vidas;
2. Usar roupa apropriada;
3. Seguir as instruções dos monitores;
4. Não passar o monitor que guia o grupo;
5. Ir em grupo e visível aos monitores;
6. Evitar o choque entre os kayaks;
7. Manter uma distância entre os kayaks;
8. Usar os equipamentos apropriadamente;
9. Ter condições de saúde;

10. Menor de idade ser acompanhado por um adulto;
11. Maior de 70 anos não está assegurado;
12. A descida poderá ser cancelada;
13. A descida envolve risco;
14. Ter conhecimento e aceitar as condições de segurança.
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