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Regulamento Geral do Participante  
Entregue antes do acto da inscrição  
 
Preâmbulo 
Este regulamento visa estabelecer os critérios de inscrição, nomeadamente em relação aos 
pagamentos, devoluções, cheques, entrada da inscrição e validação da ficha de inscrição do 
participante. Por outro lado, estabelece igualmente os procedimentos para a imputação da 
base de dados dos participantes, hora da inscrição, os depósitos e a conta, bem como os 
responsáveis por áreas (inscrições, imputação da base de dados, depósitos e informações da 
actividade). 
O regulamento é entregue ao participante, para ler, ainda antes da inscrição ser validada. 
 
Participantes 
 
Pagamentos 
Artigo 1º - No acto da inscrição é necessário efectuar o pagamento da actividade. 
 a) Pagamento Integral (100%) 
 

b)       Existe a possibilidade de no acto da inscrição efectuar um pagamento de 50% 
sendo a 2ª prestação liquidada até 6 de Dezembro, obrigatoriamente. 

 
Pagamentos em Cheque 
Artigo 2º - Todos os cheques deverão ser passados à ordem de Instituto Politécnico de Viana 
do Castelo; 
 
Comprovativo do Pagamento em Cheque e/ou Numerário 
Artigo 3ª  
Todos os pagamentos deverão ser registados no documento Comprovativo de Pagamento 
(CP).  
Deverá ser tirada uma fotocópia ao CP e entregar a cópia ao Participante.  
O CP deverá ser assinado pelo participante e pelo responsável da inscrição com o seguinte 
registo – (pagamento 50% - 100%), Data e Grupo, e se for o caso, a quantos participantes 
corresponde (Nº e Nomes).  
 
Devoluções 
Artigo 4º - Desistências até dia 6 Dezembro com direito a devolução, ficam sujeitas e 
condicionadas a uma avaliação da operadora; 
 
 
 



Participantes - Preenchimento dos Dados  
Artigo 5º - Os participantes devem, obrigatoriamente, preencher todos os campos da ficha 
de inscrição e executar o pagamento conforme estabelecido no ARTIGO 1º; 
 
Artigo 6º - Para usufruírem do preço de Comunidade IPVC todos os participantes deverão 
fazer-se acompanhar no acto da inscrição do comprovativo/cartão de sócio.  

a) Os familiares directos (Filhos, Esposa/o) dos sócios terão direito ao mesmo preço, 
quando comprovado; 
 
Artigo 7º - Todos os participantes que não pagarem a segunda prestação até ao dia 6 de 
Dezembro serão excluídos do evento, sem devolução do valor da inscrição. 
 
Participantes com idade inferior a 12 anos (< 12 anos) 
Artigo 8º - Todos os participantes com idades inferiores a 12 anos têm de usar, 
obrigatoriamente, capacete; 
 
Data de Entrada das Inscrições 
Artigo 9º - Para efeitos de estabelecer a ordem de entrada da Inscrição, a ficha de inscrição 
tem de conter, obrigatoriamente, o dia (canto superior direito). Este procedimento é 
executado pelo responsável da inscrição da Secretaria do Centro Desportivo, com rubrica do 
mesmo; 
 
Limite de inscrições (vagas) e data Limite das inscrições 
Artigo 10º - A organização estabeleceu para esta actividade o número limite de 80 vagas.  
As inscrições terminarão quando se atingirem o número de vagas. 
 a) Depois de se atingirem as vagas estipuladas todas as outras ficarão em lista de 
espera e/ou condicionadas à disponibilidade da operadora Intercerdanya;  
 
Reuniões  
Artigo 11º  
Dia 11 de Dezembro pelas 19h será realizada no Centro Desportivo do IPVC, para 
esclarecimento de dúvidas e divulgação de informação. 
 
Diariamente serão realizados briefing’s depois da hora do Jantar; 
 
Disciplina/Comportamentos/Estragos 
Artigo 12º - A Organização reserva-se o direito de avaliar qualquer tipo de conduta 
imprópria que pode conduzir expulsão do participante do II Encontro Nacional Universitário 
de Neve’06. 
 

a)A perda ou dano do material de aluguer de Ski ou Snowboard é pago na íntegra ou 
em função da avaliação do estrago.  

b)Qualquer dano causado no alojamento será sujeito a pagamento no acto (sujeito a 
avaliação da direcção do Hotel) 

c)Qualquer dano causado no Autocarro será sujeito a pagamento no acto (sujeito a 
avaliação da Organização)  
 
 


