
 

 

 

 

 

 

 

 

    Peddypaper 

      Termos e Condições  

Atividade: Peddypaper 

Data: 21 de setembro de 2019 

Grau de Dificuldade: Médio 

Objetivo: Promover a mobilidade pedonal através da exploração da história e da cultura do 

Município, incentivando atitudes ambientalmente sustentáveis. 

Local do Evento: Início no Convento Corpus Christi (10h00) e fim da prova com cerimónia de 

entrega de prémios na Escola Secundária Almeida Garrett 

Formação de equipas: As equipas são constituídas de dois a quatro elementos. As inscrições 

serão numeradas por ordem de receção. 

Entidade Promotora:  Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

  Rua Álvares Cabral  

  4400-017 Vila Nova de Gaia 

Equipamento: Todos os participantes deverão obrigatoriamente usar o equipamento 

distribuído no kit de participação que será entregue no início da prova. 

Atribuição de Prémios: Esta prova será avaliada por um júri que atribuirá a pontuação final, a 

qual resultará do somatório dos pontos adquiridos nas respostas ao questionário.  

Em caso de empate, vencerá a equipa que responder mais rápido e corretamente às questões 

colocadas pelo júri.  

Júri: Constituído por três elementos. 
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Prémios:  

1º Prémio – 4 Bilhetes para o Concerto de encerramento do FIGaia - “Língua de Sal”, no 
Auditório Municipal no dia 22/09/19 pelas 19h 

 

2º Prémio – 4 Bilhetes para o Concerto de encerramento do FIGaia - “Língua de Sal”, no 
Auditório Municipal no dia 22/09/19 pelas 19h 

 

3º Prémio – 4 Bilhetes para o Concerto de encerramento do FIGaia - “Língua de Sal”, no 
Auditório Municipal no dia 22/09/19 pelas 19h 

 

Aceitação: A participação no Peddypaper implica a aceitação, sem reservas, de todo o conteúdo do 

regulamento. Da decisão do Júri não haverá lugar a recurso. Os aspetos não enunciados serão 

oportunamente definidos pela organização se e quando questionados. 

Inscrições: As inscrições serão aceites até às 17h00 do dia 20 de setembro de 2019, com limite 

máximo de 50 equipas. 

Logística: O transporte para o local de partida e de chegada é da responsabilidade dos 

participantes.  

 

Todos os casos omissos neste documento serão resolvidos pela organização. 
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