INFORMAÇÕES DO EVENTO
Evento
12º PASSEIO BTT TADIM
Localização
Tadim - Braga
Data
06 de Maio de 2018
Partida
09H30
Objecto do Evento
Passeio de BTT e Caminhada
BTT - Distância 1 / Altimetria 25 kms / 600 m (aprox.)
BTT - Distância 2 / Altimetria 40 kms / 1200 m (aprox.)
Nível de dificuldade Físico/Técnico
25 kms = Médio / Baixo
40 kms = Médio / Médio
Caminhada – Distância/Dificuldade
8 kms / Médio-Baixo
Organização
J.F.Tadim / Velhas Guardas de Tadim / FPCUB
C.M.Braga (Aventuras pelo Ambiente / Braga Cidade Europeia do Desporto)
Apoio na Organização
BaiQuim Team
AMO PORTUGAL – Associação Mãos à Obra (Braga)
Inscrição BTT

WWW.BAIQUIMTEAM.PT
Com almoço = 10,00€
Sem almoço = 7,00€ (oferta 1 sandes porco no espeto e 1 bebida)
Participação Feminina no BTT = GRATUITA
Almoço de acompanhantes = 5,00€

Inscrição Caminhada

WWW.BAIQUIMTEAM.PT
Inscrição online ou no dia do evento, sujeita à entrega de donativo de EUR
1,00€ no dia do evento, a reverter para a aquisição de equipamento de
protecção individual a entregar aos Bombeiros Voluntários de Braga

Data Limite Inscrição no BTT

03 de Maio

(após esta data, as inscrições apenas serão efectuadas na sede na Sede da Junta de Freguesia de Tadim, entre as
15H00 e as 18H00 do dia 5 de Maio, acresce a penalização de EUR 1,00 ao valor da inscrição, fica sujeita a
disponibilidade de vagas e à aprovação pela Organização, sem garantia de cobertura de seguro e oferta de brinde)

Pagamento

Referência Multibanco obtida no acto da inscrição (até 03/Maio)
A inscrição só será validada após pagamento da referência Multibanco (caso a mesma não
seja validada no prazo de 24 horas após o pagamento, devem enviar o comprovativo para o
endereço btttadim@baiquimteam.pt, com a identificação do participante ou do respetivo
n.º de inscrição atribuído na lista de inscrições)

Inclui

Dorsal, Seguro, Reforço Alimentar, Banho, Lavagem da Bicicleta, Serviço de
Ambulância, Lembrança*, e uma sandes de porco no espeto e uma bebida no final
Almoço-convívio opcional (Porco no Espeto)
(*) Oferta de brinde para as primeiras 300 inscrições e validadas até 03 de Maio
PRÉMIO para a equipa/grupo com maior número de participantes

PROGRAMA* 07H30 - Abertura do secretariado para receção de participantes e acompanhantes.
09H15 - Chamada dos participantes no BTT para o briefing
09H30 - Partida
09H35 - Chamada dos participantes na Caminhada para o briefing
09H40 - Partida Caminhada
12H00 - Abertura e início do convívio.
14H00 - Chegada prevista do último participante e encerramento do controlo de chegadas
* tolerância de 15 mins
LEVANTAMENTO DOS DORSAIS NO DIA DO EVENTO OU NO DIA 05 DE MAIO, ENTRE AS 15H00 E AS 18H00,
NA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE TADIM

