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2ª CAMINHADA PITUAÇU 
CONDIÇÕES GERAIS 
 

 
1. As presentes condições gerais são aplicáveis ao projeto 2ª CAMINHADA PITUAÇU, a 
ser realizado no dia 17 de setembro de 2016, no Parque de Pituaçu. 

PROGRAMAÇÃO BÁSICA DO EVENTO 

2. A programação básica do evento é a seguinte: 

a) CAMINHADA 
 Grupo A (15 km) 
 Grupo B (8 km) 
 Grupo C (4 km) 

 
b) ALMOÇO 
Almoço em restaurante próximo do Parque de Pituaçu, que permita deslocamento a pé. 

3. A PROGRAMAÇÃO detalhada do evento será divulgada no site do grupo 
(www.borandar.com.br).  

PACOTES  

4. O evento é composto de três PACOTES: 
 

 COMPLETO 
 ALMOÇO 
 CAMINHADA  

 
5. O PACOTE COMPLETO e o ALMOÇO incluem os seguintes itens: 

 Almoço 
 Camisa 

6. A CAMINHADA inclui exclusivamente a camisa do evento. 
 
7. Os valores relativos aos pacotes serão definidos oportunamente, e divulgados no site 
do grupo. 
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PROCESSO DE INSCRIÇÕES / SENHAS PARA DEPÓSITO 

8. O PROCESSO DE INSCRIÇÕES para a participação do evento, passa pelas seguintes 
fases: 

a) INTERESSADO 
Aqueles que registrarem interesse no projeto. 
 

b) PRÉ-INSCRITO 
Os interessados que tenham preenchido a ficha cadastral e de inscrição. 
 

c) INSCRITO 
Os PRÉ-INSCRITOS que efetuarem o depósito relativo ao valor do pacote, 
acrescido, em centavos, do valor da SENHA para depósito. 

 

9. O número da SENHA para depósito será individual e baseado na ordem cronológica 
da comunicação pelo pretendente, do seu INTERESSE em participar do projeto. As 
senhas serão informadas pela coordenação aos PRÉ-INSCRITOS. 

10. A não efetivação, pelo PRÉ-INSCRITO, do depósito no prazo estabelecido, sem 
qualquer comunicação prévia, poderá implicar na anulação da inscrição. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

11. Cada participante, na categoria CAMINHANTE, assume toda e qualquer 
responsabilidade quanto a possíveis consequências pelo esforço físico a ser despendido. 
O ato da INSCRIÇÃO será a confirmação da concordância, pelo caminhante, do disposto 
neste item. 

Salvador, 28 de agosto de 2016. 

 
Denilson Rehem 
Coordenador 


