
  

     
 

Caro sócio(a), amigo(a) e amante do todo terreno, o Clube UMM com o objectivo de 
proporcionar muita emoção e alegria, vem deste modo apresentar este evento que realiza-se 
no dia 6 de Novembro de 2010 em Aveiras de Cima e contamos com a sua presença.  

 
Atenção: 

Por motivos ambientais as inscrições estão limitadas a 50 viaturas. 
Prazo limite das inscrições até domingo dia 31 de Outubro de 2010. 

 
  

                   
   Sócio  nº       Não Sócio           Tamanho T-Shirt   

Modelo do UMM       
Ano      
Matrícula       

Passageiros 
Condutor(a)       
B.I.       Telefone       
e-mail       
Morada       
Código Postal       

Acompanhantes 
Nome       B.I       
Nome       B.I       
Nome       B.I       

VALOR TOTAL       EUROS 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Declaro para todos os efeitos que assumo toda e qualquer responsabilidade, referente à minha viatura e 
seus ocupantes na participação do v/ convívio TT - “5º Aniversário do Clube UMM ” com início no dia 2010-
11-06. Mais declaro que tomei conhecimento do regulamento deste passeio e que me comprometo a cumpri-
lo, libertando a organização de qualquer responsabilidade. 

O Declarante__     _______________________________________ 
 

 
Modos de Pagamento (seleccione a opção pretendida): 
 

Por Cheque Nº_     ______________ sobre o Banco      ______________ no valor de      euros. 
 

Por transferência bancária para o NIB Nº 0035.0551.00009189530.80 
Caso opte por esta opção deverá enviar comprovativo da transferência para:  
Clube UMM - Apartado 58 - 7054-909 Montemor-o-Novo.  
Em alternativa para o e-mail clubeumm@gmail.com 

                                                                                                                                
Contactos: Norberto Liberato – 91 784 1071 – Bruno Baiona - 918116188 

 
 

 



  

 PROGRAMA  
08:30 Concentração junto à Junta de Freguesia de Aveiras de Cima 
9:00 Briefing seguido da partida dos participantes 
09:30 Passeio baseado em navegação. 
11:00 Entrega do Reforço Alimentar 
14:30 Almoço na Casa do Povo de Aveiras de Cima 
16:30 Pista de Obstáculos 

 PREÇOS 
 Sócios Não Sócios 
Condutor e viatura 20 Euros 30 Euros 
Acompanhantes maiores de 12 anos 15 Euros 20 Euros 
Crianças entre 9 e 12 anos de idade Desconto de 50% sobre o preço de 

acompanhante 
Crianças menores de 9 anos Grátis 
 
Este passeio também inclui:  

• Reforço alimentar;  
• Almoço; 
• Apoio logístico. 

 
Nota: Todo o percurso será em caminhos públicos e onde é aplicável o código da estrada 

em vigor. 
Aconselhamos o seguinte equipamento básico: 
• Uma cinta com o mínimo de 3 metros; 
• Manilhas resistentes a 2.200 kg; 
• Uso de pneus 50/50; 
• Um par de luvas.  

 
Prazo limite das inscrições até domingo, dia 31 de Outubro de 2010, mediante entrega da 
ficha de inscrição anexa e do respectivo pagamento.  
Pagamentos efectuados após este prazo terão uma agravante de 5 euros por viatura. 



  

 
 
 
 
 

Ler atentamente todas as normas presentes neste reg ulamento. Preencher e assinar 
correctamente o formulário de inscrição e o respect ivo termo de responsabilidade.  
 

 

 

1. Todos os participantes devem cumprir Código da Estrada na integra. 
 
2. O percurso definido é público, está aberto a toda a circulação, não sendo exclusivo aos 

participantes no passeio pelo que se poderá encontrar no percurso máquinas agrícolas, 
animais, pessoas, etc. Seja prudente e facilite a passagem dos mesmos. 

 
3. Deve ter-se o máximo de prudência nas travessias das estradas nacionais, assim como 

nos caminhos rurais e nas travessias das respectivas localidades 
 

4. A Organização não se responsabiliza por nenhum tipo de acidentes ou infracções, assim 
como outras situações que se venham a verificar, prestando no entanto toda a 
assistência que lhe seja possível. 

 
5. Seja amigo do ambiente, guarde todo o lixo no interior do seu carro, no final estará um 

contentor para o depositar. Não saia dos trilhos, não pise terrenos de cultivo e se 
alguém necessitar de ajuda não hesite em ajudar. 

 
6. A Organização reserva a possibilidade de exclusão de inscritos que, no decurso da 

actividade comprovem não respeitar os princípios de boa convivência com os demais 
participantes ou as disposições legais e regulamentadoras aplicáveis. 

 
7. Por último agradecemos a sua participação e colaboração neste evento, relembrando que 

neste passeio não existem prémios de classificação e incentivando portanto que 
desfrute de toda a riqueza natural deste percurso. Não force ultrapassagens e facilite 

as mesmas. 
 
 
 

O ClubeUMM e toda a sua organização desejam a todos os participantes um excelente 
passeio. 

 


