
REGULAMENTO



www.worldbiketour.pt

Rua Quinta da Fervença, 13 - Menos 1A,
2625-143 Póvoa de Santa Iria

WORLD BIKE TOUR LISBOA 2018
Regulamento Oficial

Artigo 1º
(designação)

1.1. Numa organização da Happiness Condition, vai realizar-se no dia 05 de Agosto 
de 2018, em Lisboa, a 9ª edição do World Bike Tour Lisboa;

1.2. O World Bike Tour Lisboa é um passeio ciclístico, para maiores de 12 anos 
(completados à data da realização do Passeio), sem objetivos competitivos, que 
contará com a participação limite de 6.000 pessoas;

1.3. O World Bike Tour Lisboa irá permitir a participação de até um limite de 100 crianças (de 
09 a 22 kg), utilizando para o efeito cadeiras traseiras acopladas às bicicletas. As referidas 
crianças e respetivos tutores deverão estar enquadrados e cumprirem as regras específicas 
criadas para a sua participação e que aceitam aquando da respetiva inscrição;

1.4. O Passeio tem previsão de partida na Praça do Império e chegada na Praça do Comércio; 

1.5. O World Bike Tour Lisboa reserva-se ao direito de alterar o percurso do evento 
sem aviso prévio;

1.6. Por motivos alheios à sua vontade, o World Bike Tour Lisboa poderá alterar a 
data do evento.

Artigo 2º
(sede da organização)

2.1. O World Bike Tour Lisboa 2018 é uma organização da Happiness Condition, com 
sede na Rua Quinta da Fervença, 13 – Menos 1A, 2625-143 Póvoa de Santa Iria.

Artigo 3º
(inscrições)

3.1. As informações sobre o período, local e preço de inscrições estarão disponíveis 
no Site Oficial www.worldbiketour.pt;

3.2. As inscrições serão limitadas e divididas no seguinte formato: 

3.2.1. Kit Bike Oferta;

3.2.2. Kit Bike Oferta com Cadeira;

3.2.3. Kit Bike Própria;

3.2.4. Kit Bike Própria com Cadeira;

3.3. Os participantes da categoria “Kit Bike Oferta” terão direito ao Kit, composto 
por: bicicleta, capacete, mochila, pochete, bidon, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. 
A utilização deste kit é obrigatória para participar no passeio;

3.4. Os participantes da categoria “Kit Bike Oferta com Cadeira” terão direito ao Kit, 
composto por: bicicleta, cadeira traseira de criança (de 09 a 22 kg), capacete de 
adulto, capacete de criança, mochila, pochete, 2 bidons, t-shirt, dorsal e pulseira de 
acesso. A utilização deste kit é obrigatória para participar no passeio;

3.5. Os participantes da categoria “Kit Bike Própria”, que participarão no passeio 
com bicicleta própria, terão direito ao Kit composto por: capacete, mochila, 
pochete, bidon, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. A utilização deste kit é 
obrigatória para participar no passeio;

3.6. Os participantes da categoria “Kit Bike Própria com Cadeira”, que participarão 
no passeio com bicicleta própria, terão direito ao Kit composto por: capacete de 
adulto, capacete de criança, cadeira traseira de criança (de 09 a 22 kg), mochila, 
pochete, 2 bidons, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. A utilização deste kit é 
obrigatória para participar no passeio;

3.7. A inscrição é pessoal e intransmissível;

3.8. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, nem a bicicleta aos participantes da categoria “Kit Bike 
Oferta”, caso a pessoa não participe no evento;

3.8.1. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, nem a bicicleta aos participantes da categoria “Kit Bike 
Oferta com Cadeira”, caso as pessoas não participem no evento;

3.8.2. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, aos participantes da categoria “Kit Bike Própria”, caso a 
pessoa não participe no evento;

3.8.3. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, aos participantes da categoria “Kit Bike Própria com 
Cadeira”, caso as pessoas não participem no evento;

3.9. A qualquer tempo, o World Bike Tour Lisboa poderá criar novos tipos e preços 
de inscrições que serão divulgados no site www.worldbiketour.pt;

3.10. A participação de pessoas com deficiência psicológica ou física é possível se o 
participante tiver a sua própria Handbike, inscrevendo-se na categoria Kit Bike Própria;

3.11. A participação de invisuais é possível se o participante tiver a sua própria Tandem, 
inscrevendo-se na categoria Kit Bike Própria, sendo que serão consideradas duas 
inscrições para efeitos do Seguro do evento;

3.12. Não serão permitidas trocas ou transferências de inscrições de uma categoria 
para outra (exemplo: Kit Bike Própria para Kit Bike Oferta ou vice-versa) e nem será 
devolvido o valor pago. Também não serão aceites inscrições em duplicidade.

Artigo 4º
(participação)

4.1. Categoria “Kit Bike Oferta” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos e equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, 
mochila, pochete, bidon e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a 
partida será junto à Praça do Império);

4.2. Categoria “Kit Bike Oferta com Cadeira” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos e equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, 
pochete, bidon, cadeira de criança e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a 
partida será junto à Praça do Império). A criança também deverá ser inscrita, sendo a 
sua inscrição intransmissível e vinculada ao adulto que com ela participar;

4.3. Categoria “Kit Bike Própria” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos, que compareçam com a sua bicicleta, equipados com o 
respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, pochete, bidon e pulseira de acesso, 
fornecidos pela organização (a partida será junto à Praça do Império);

4.4. Categoria “Kit Bike Própria com Cadeira” – só poderão participar no Passeio, 
aqueles devidamente inscritos, que compareçam com a sua bicicleta e cadeira de 
criança instalada pelo próprio, exclusivamente fornecida pelo WBT Lisboa 2018, 
equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, pochete na sua 
bicicleta, bidon e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a partida será 
junto à Praça do Império). A criança também deverá ser inscrita, sendo a sua 
inscrição intransmissível e vinculada ao adulto que com ela participar;

4.5. Apenas serão admitidos participantes a partir dos 12 anos de idade, 
completados até à data do evento, exceto os participantes através das inscrições 
"Bike Oferta com Cadeira" e "Bike Própria com Cadeira". Os representantes legais ou 
encarregados de educação dos menores que participem no evento, deverão 
preencher a declaração autorizando a sua participação, reconhecendo em nome 
do participante o teor deste Regulamento;

4.6. Os participantes terão que comparecer nas áreas de acesso à partida entre as 
10h30 e as 11h00 do dia 05 de Agosto de 2018;

4.7. Por motivos de sustentabilidade, com vista à redução de lixo produzido 
aquando do evento, o World Bike Tour Lisboa entregará a cada participante, na 
EXPO WBT de entrega de kits, um mínimo de meio litro de água. Não haverá 
abastecimentos ou entrega de água no final do evento, cabendo a cada 
participante providenciar a sua respetiva hidratação. Desta forma, além de ser 
garantida a fluidez da chegada, evitar-se-á produção de resíduos.

Artigo 5º 
(regras de segurança)

5.1. Os participantes não se poderão fazer acompanhar de animais, skates, patins, 
cadeiras de criança (exceto os inscritos na "Bike Oferta com Cadeira" e Bike Própria 
com Cadeira), etc;

5.2. Os participantes das categorias “Kit Bike Oferta” e "Kit Bike Oferta com Cadeira" 
deverão entrar nas portas devidamente numeradas, onde estarão colocadas as 
bicicletas, com o seu respetivo número de participante. É absolutamente proibido 
manusear qualquer bicicleta diferente daquela que está numerada com a 
identificação que lhe foi atribuída. É obrigatório o uso do Kit que lhe foi entregue 
para aceder ao local da partida;

5.3. Os participantes das categorias “Kit Bike Própria” e "Kit Bike Própria com 
Cadeira" deverão entrar no acesso devidamente identificado, utilizando a sua 
própria bicicleta. É obrigatório o uso do Kit que lhe foi entregue para aceder ao local 
da partida;

5.4. Todos os participantes têm de seguir as instruções transmitidas pelos elementos 
da organização da prova e das forças policiais (GNR-BT, PSP e Polícia Municipal);

5.5. A organização controlará o ritmo do passeio, a fim de evitar acidentes, 
mantendo uma velocidade moderada. É expressamente proibida a ultrapassagem 
dos elementos da organização que farão o controlo de velocidade;

5.6. Os participantes não poderão sair das faixas de rodagem destinadas ao Evento; 

5.7. Os participantes, assim que entrarem na sua Zona de participação na partida, 
não poderão sair da mesma até que o Passeio se inicie.

Artigo 6º
(kit de participação)

6.1. Só é possível o levantamento do Kit de participação mediante a apresentação 
do Documento de Identificação do participante e do respetivo recibo (não serão 
aceites fotocópias). No caso do titular da inscrição não poder deslocar-se para 
efetuar o levantamento, poderá uma terceira pessoa fazê-lo mediante a 
apresentação de uma autorização escrita do titular da inscrição, cópia do 
Documento de identificação do titular, bem como, os recibos originais da inscrição;

6.2. O levantamento do Kit de participação terá de ser efetuado entre os dias 01 e 
04 de Agosto de 2018, na Expo WBT, que se realizará numa tenda montada para o 
efeito, na Praça do Comércio, das 10h00 as 19h00. A entrada no espaço encerra 
diariamente pelas 18h30;

6.3. No dia do Passeio, 05 de Agosto de 2018, é obrigatório o uso de todo o Kit 
fornecido pela Organização;

6.4. Os diferentes Kits disponibilizados pelo World Bike Tour Lisboa terão imagem 
dos patrocinadores do evento, podendo os seus formatos, cores e logotipos serem 
alterados pela Organização;

6.5. As imagens dos Kits World Bike Tour Lisboa, apresentadas nos diferentes 
suportes de comunicação, são meramente ilustrativas;

6.6. A Organização do World Bike Tour Lisboa, na reta de partida do Passeio, 
instalará as bicicletas para os participantes das categorias “Kit Bike Oferta” e "Kit 
Bike Oferta com Cadeira".

Artigo 7º
(exame médico desportivo)

7.1. Os participantes devem reunir as condições de saúde necessárias à prática 
desportiva. No ato de inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente 
preparados para o esforço inerente ao passeio em que vão participar.

Artigo 8º 
(seguro individual)

8.1. A organização do evento assegura aos inscritos um seguro de Acidentes Pessoais, 
conforme previsto nos arto 16 e 17 do DL 10/09 de 12 de Janeiro, com um capital de 
morte ou invalidez permanente de 25.000 Euros e despesas de tratamento hospitalar 
até 15.000 Euros, e assistência ambulatória até 1.500 euros. O seguro tem uma 
franquia de 90 euros por sinistro e é a cargo do respetivo segurado(a). A organização 
não se responsabiliza por situações que não estejam abrangidos por este seguro.

Artigo 9º 
(uso de imagem)

9.1. Com a participação no World Bike Tour Lisboa 2018, cada participante autoriza 
expressamente a Organização do World Bike Tour (ou seus com direito) a utilizar 
ou fazer utilizar, reproduzir ou fazer reproduzir o seu nome, imagem, voz e sua 
prestação desportiva no quadro do World Bike Tour, com vista a exploração direta 
ou indireta ou sob forma derivada desta prova em todos os suportes publicitários 
em Portugal, e no mundo inteiro, por todos os meios conhecidos ou 
desconhecidos atualmente.

Artigo 10º
(proteção de dados)

10.1. Com a inscrição e participação no World Bike Tour Lisboa 2018, cada 
participante autoriza expressamente a Organização do World Bike Tour (ou seus 
com direito) a utilizar ou fazer utilizar, os seus dados pessoais para efeitos da própria 
inscrição, do seguro desportivo do Evento e à exploração direta ou indireta ou sob 
forma derivada desta aos seus patrocinadores e parceiros em Portugal, e no mundo 
inteiro, por todos os meios publicitários conhecidos ou desconhecidos atualmente.

Artigo 11º
(disposições gerais)

11.1. Todos os casos omissos ao presente regulamento, bem como respetivas 
alterações, serão decididos pela Organização do World Bike Tour Lisboa 2018.

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR PELO ENCARREGADO 
DE EDUCAÇÃO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº..............................., na qualidade de Encarregado de Educação, de .................................................
............................................................... portador do documento de identificação nº ........................, 
declaro que autorizo a sua participação no evento World Bike Tour Lisboa 2018 a 
realizar-se no dia 05 de Agosto de 2018 em Lisboa.

Aquando da participação do menor, sem acompanhamento pelo Encarregado de 
Educação, toda e qualquer responsabilidade que seja omissa ao regulamento recai 
sobre o responsável aqui identificado. Autorizo também, a título gratuito, a recolha 
e utilização de imagens do meu (minha) educando(a) no âmbito do evento World 
Bike Tour Lisboa e que farei todas as diligências no sentido de ser realizado um 
controlo médico prévio ao meu (minha) educando(a).

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO KIT DE PARTICIPAÇÃO 
POR TERCEIRO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº................................, na qualidade de participante no WBT Lisboa 2018, por motivos de 
força maior, que impedem a minha presença na Expo WBT de 01 a 04 de Agosto de 
2018, declaro que autorizo que o(a) cidadão (a) ................................................................................, 
portador(a) do documento de Identificação nº .......................................................... efetue o 
levantamento do meu Kit de participação que me permitirá participar no World 
Bike Tour Lisboa 2018, no próximo dia 05 de Agosto de 2018.

Aquando do levantamento do meu Kit a pessoa autorizada, terá que comparecer 
perante a organização, com cópia do meu documento de Identificação e originais 
da minha inscrição.

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018



www.worldbiketour.pt

Rua Quinta da Fervença, 13 - Menos 1A,
2625-143 Póvoa de Santa Iria

WORLD BIKE TOUR LISBOA 2018
Regulamento Oficial

Artigo 1º
(designação)

1.1. Numa organização da Happiness Condition, vai realizar-se no dia 05 de Agosto 
de 2018, em Lisboa, a 9ª edição do World Bike Tour Lisboa;

1.2. O World Bike Tour Lisboa é um passeio ciclístico, para maiores de 12 anos 
(completados à data da realização do Passeio), sem objetivos competitivos, que 
contará com a participação limite de 6.000 pessoas;

1.3. O World Bike Tour Lisboa irá permitir a participação de até um limite de 100 crianças (de 
09 a 22 kg), utilizando para o efeito cadeiras traseiras acopladas às bicicletas. As referidas 
crianças e respetivos tutores deverão estar enquadrados e cumprirem as regras específicas 
criadas para a sua participação e que aceitam aquando da respetiva inscrição;

1.4. O Passeio tem previsão de partida na Praça do Império e chegada na Praça do Comércio; 

1.5. O World Bike Tour Lisboa reserva-se ao direito de alterar o percurso do evento 
sem aviso prévio;

1.6. Por motivos alheios à sua vontade, o World Bike Tour Lisboa poderá alterar a 
data do evento.

Artigo 2º
(sede da organização)

2.1. O World Bike Tour Lisboa 2018 é uma organização da Happiness Condition, com 
sede na Rua Quinta da Fervença, 13 – Menos 1A, 2625-143 Póvoa de Santa Iria.

Artigo 3º
(inscrições)

3.1. As informações sobre o período, local e preço de inscrições estarão disponíveis 
no Site Oficial www.worldbiketour.pt;

3.2. As inscrições serão limitadas e divididas no seguinte formato: 

3.2.1. Kit Bike Oferta;

3.2.2. Kit Bike Oferta com Cadeira;

3.2.3. Kit Bike Própria;

3.2.4. Kit Bike Própria com Cadeira;

3.3. Os participantes da categoria “Kit Bike Oferta” terão direito ao Kit, composto 
por: bicicleta, capacete, mochila, pochete, bidon, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. 
A utilização deste kit é obrigatória para participar no passeio;

3.4. Os participantes da categoria “Kit Bike Oferta com Cadeira” terão direito ao Kit, 
composto por: bicicleta, cadeira traseira de criança (de 09 a 22 kg), capacete de 
adulto, capacete de criança, mochila, pochete, 2 bidons, t-shirt, dorsal e pulseira de 
acesso. A utilização deste kit é obrigatória para participar no passeio;

3.5. Os participantes da categoria “Kit Bike Própria”, que participarão no passeio 
com bicicleta própria, terão direito ao Kit composto por: capacete, mochila, 
pochete, bidon, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. A utilização deste kit é 
obrigatória para participar no passeio;

3.6. Os participantes da categoria “Kit Bike Própria com Cadeira”, que participarão 
no passeio com bicicleta própria, terão direito ao Kit composto por: capacete de 
adulto, capacete de criança, cadeira traseira de criança (de 09 a 22 kg), mochila, 
pochete, 2 bidons, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. A utilização deste kit é 
obrigatória para participar no passeio;

3.7. A inscrição é pessoal e intransmissível;

3.8. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, nem a bicicleta aos participantes da categoria “Kit Bike 
Oferta”, caso a pessoa não participe no evento;

3.8.1. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, nem a bicicleta aos participantes da categoria “Kit Bike 
Oferta com Cadeira”, caso as pessoas não participem no evento;

3.8.2. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, aos participantes da categoria “Kit Bike Própria”, caso a 
pessoa não participe no evento;

3.8.3. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, aos participantes da categoria “Kit Bike Própria com 
Cadeira”, caso as pessoas não participem no evento;

3.9. A qualquer tempo, o World Bike Tour Lisboa poderá criar novos tipos e preços 
de inscrições que serão divulgados no site www.worldbiketour.pt;

3.10. A participação de pessoas com deficiência psicológica ou física é possível se o 
participante tiver a sua própria Handbike, inscrevendo-se na categoria Kit Bike Própria;

3.11. A participação de invisuais é possível se o participante tiver a sua própria Tandem, 
inscrevendo-se na categoria Kit Bike Própria, sendo que serão consideradas duas 
inscrições para efeitos do Seguro do evento;

3.12. Não serão permitidas trocas ou transferências de inscrições de uma categoria 
para outra (exemplo: Kit Bike Própria para Kit Bike Oferta ou vice-versa) e nem será 
devolvido o valor pago. Também não serão aceites inscrições em duplicidade.

Artigo 4º
(participação)

4.1. Categoria “Kit Bike Oferta” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos e equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, 
mochila, pochete, bidon e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a 
partida será junto à Praça do Império);

4.2. Categoria “Kit Bike Oferta com Cadeira” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos e equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, 
pochete, bidon, cadeira de criança e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a 
partida será junto à Praça do Império). A criança também deverá ser inscrita, sendo a 
sua inscrição intransmissível e vinculada ao adulto que com ela participar;

4.3. Categoria “Kit Bike Própria” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos, que compareçam com a sua bicicleta, equipados com o 
respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, pochete, bidon e pulseira de acesso, 
fornecidos pela organização (a partida será junto à Praça do Império);

4.4. Categoria “Kit Bike Própria com Cadeira” – só poderão participar no Passeio, 
aqueles devidamente inscritos, que compareçam com a sua bicicleta e cadeira de 
criança instalada pelo próprio, exclusivamente fornecida pelo WBT Lisboa 2018, 
equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, pochete na sua 
bicicleta, bidon e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a partida será 
junto à Praça do Império). A criança também deverá ser inscrita, sendo a sua 
inscrição intransmissível e vinculada ao adulto que com ela participar;

4.5. Apenas serão admitidos participantes a partir dos 12 anos de idade, 
completados até à data do evento, exceto os participantes através das inscrições 
"Bike Oferta com Cadeira" e "Bike Própria com Cadeira". Os representantes legais ou 
encarregados de educação dos menores que participem no evento, deverão 
preencher a declaração autorizando a sua participação, reconhecendo em nome 
do participante o teor deste Regulamento;

4.6. Os participantes terão que comparecer nas áreas de acesso à partida entre as 
10h30 e as 11h00 do dia 05 de Agosto de 2018;

4.7. Por motivos de sustentabilidade, com vista à redução de lixo produzido 
aquando do evento, o World Bike Tour Lisboa entregará a cada participante, na 
EXPO WBT de entrega de kits, um mínimo de meio litro de água. Não haverá 
abastecimentos ou entrega de água no final do evento, cabendo a cada 
participante providenciar a sua respetiva hidratação. Desta forma, além de ser 
garantida a fluidez da chegada, evitar-se-á produção de resíduos.

Artigo 5º 
(regras de segurança)

5.1. Os participantes não se poderão fazer acompanhar de animais, skates, patins, 
cadeiras de criança (exceto os inscritos na "Bike Oferta com Cadeira" e Bike Própria 
com Cadeira), etc;

5.2. Os participantes das categorias “Kit Bike Oferta” e "Kit Bike Oferta com Cadeira" 
deverão entrar nas portas devidamente numeradas, onde estarão colocadas as 
bicicletas, com o seu respetivo número de participante. É absolutamente proibido 
manusear qualquer bicicleta diferente daquela que está numerada com a 
identificação que lhe foi atribuída. É obrigatório o uso do Kit que lhe foi entregue 
para aceder ao local da partida;

5.3. Os participantes das categorias “Kit Bike Própria” e "Kit Bike Própria com 
Cadeira" deverão entrar no acesso devidamente identificado, utilizando a sua 
própria bicicleta. É obrigatório o uso do Kit que lhe foi entregue para aceder ao local 
da partida;

5.4. Todos os participantes têm de seguir as instruções transmitidas pelos elementos 
da organização da prova e das forças policiais (GNR-BT, PSP e Polícia Municipal);

5.5. A organização controlará o ritmo do passeio, a fim de evitar acidentes, 
mantendo uma velocidade moderada. É expressamente proibida a ultrapassagem 
dos elementos da organização que farão o controlo de velocidade;

5.6. Os participantes não poderão sair das faixas de rodagem destinadas ao Evento; 

5.7. Os participantes, assim que entrarem na sua Zona de participação na partida, 
não poderão sair da mesma até que o Passeio se inicie.

Artigo 6º
(kit de participação)

6.1. Só é possível o levantamento do Kit de participação mediante a apresentação 
do Documento de Identificação do participante e do respetivo recibo (não serão 
aceites fotocópias). No caso do titular da inscrição não poder deslocar-se para 
efetuar o levantamento, poderá uma terceira pessoa fazê-lo mediante a 
apresentação de uma autorização escrita do titular da inscrição, cópia do 
Documento de identificação do titular, bem como, os recibos originais da inscrição;

6.2. O levantamento do Kit de participação terá de ser efetuado entre os dias 01 e 
04 de Agosto de 2018, na Expo WBT, que se realizará numa tenda montada para o 
efeito, na Praça do Comércio, das 10h00 as 19h00. A entrada no espaço encerra 
diariamente pelas 18h30;

6.3. No dia do Passeio, 05 de Agosto de 2018, é obrigatório o uso de todo o Kit 
fornecido pela Organização;

6.4. Os diferentes Kits disponibilizados pelo World Bike Tour Lisboa terão imagem 
dos patrocinadores do evento, podendo os seus formatos, cores e logotipos serem 
alterados pela Organização;

6.5. As imagens dos Kits World Bike Tour Lisboa, apresentadas nos diferentes 
suportes de comunicação, são meramente ilustrativas;

6.6. A Organização do World Bike Tour Lisboa, na reta de partida do Passeio, 
instalará as bicicletas para os participantes das categorias “Kit Bike Oferta” e "Kit 
Bike Oferta com Cadeira".

Artigo 7º
(exame médico desportivo)

7.1. Os participantes devem reunir as condições de saúde necessárias à prática 
desportiva. No ato de inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente 
preparados para o esforço inerente ao passeio em que vão participar.

Artigo 8º 
(seguro individual)

8.1. A organização do evento assegura aos inscritos um seguro de Acidentes Pessoais, 
conforme previsto nos arto 16 e 17 do DL 10/09 de 12 de Janeiro, com um capital de 
morte ou invalidez permanente de 25.000 Euros e despesas de tratamento hospitalar 
até 15.000 Euros, e assistência ambulatória até 1.500 euros. O seguro tem uma 
franquia de 90 euros por sinistro e é a cargo do respetivo segurado(a). A organização 
não se responsabiliza por situações que não estejam abrangidos por este seguro.

Artigo 9º 
(uso de imagem)

9.1. Com a participação no World Bike Tour Lisboa 2018, cada participante autoriza 
expressamente a Organização do World Bike Tour (ou seus com direito) a utilizar 
ou fazer utilizar, reproduzir ou fazer reproduzir o seu nome, imagem, voz e sua 
prestação desportiva no quadro do World Bike Tour, com vista a exploração direta 
ou indireta ou sob forma derivada desta prova em todos os suportes publicitários 
em Portugal, e no mundo inteiro, por todos os meios conhecidos ou 
desconhecidos atualmente.

Artigo 10º
(proteção de dados)

10.1. Com a inscrição e participação no World Bike Tour Lisboa 2018, cada 
participante autoriza expressamente a Organização do World Bike Tour (ou seus 
com direito) a utilizar ou fazer utilizar, os seus dados pessoais para efeitos da própria 
inscrição, do seguro desportivo do Evento e à exploração direta ou indireta ou sob 
forma derivada desta aos seus patrocinadores e parceiros em Portugal, e no mundo 
inteiro, por todos os meios publicitários conhecidos ou desconhecidos atualmente.

Artigo 11º
(disposições gerais)

11.1. Todos os casos omissos ao presente regulamento, bem como respetivas 
alterações, serão decididos pela Organização do World Bike Tour Lisboa 2018.

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR PELO ENCARREGADO 
DE EDUCAÇÃO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº..............................., na qualidade de Encarregado de Educação, de .................................................
............................................................... portador do documento de identificação nº ........................, 
declaro que autorizo a sua participação no evento World Bike Tour Lisboa 2018 a 
realizar-se no dia 05 de Agosto de 2018 em Lisboa.

Aquando da participação do menor, sem acompanhamento pelo Encarregado de 
Educação, toda e qualquer responsabilidade que seja omissa ao regulamento recai 
sobre o responsável aqui identificado. Autorizo também, a título gratuito, a recolha 
e utilização de imagens do meu (minha) educando(a) no âmbito do evento World 
Bike Tour Lisboa e que farei todas as diligências no sentido de ser realizado um 
controlo médico prévio ao meu (minha) educando(a).

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO KIT DE PARTICIPAÇÃO 
POR TERCEIRO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº................................, na qualidade de participante no WBT Lisboa 2018, por motivos de 
força maior, que impedem a minha presença na Expo WBT de 01 a 04 de Agosto de 
2018, declaro que autorizo que o(a) cidadão (a) ................................................................................, 
portador(a) do documento de Identificação nº .......................................................... efetue o 
levantamento do meu Kit de participação que me permitirá participar no World 
Bike Tour Lisboa 2018, no próximo dia 05 de Agosto de 2018.

Aquando do levantamento do meu Kit a pessoa autorizada, terá que comparecer 
perante a organização, com cópia do meu documento de Identificação e originais 
da minha inscrição.

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018



www.worldbiketour.pt

Rua Quinta da Fervença, 13 - Menos 1A,
2625-143 Póvoa de Santa Iria

WORLD BIKE TOUR LISBOA 2018
Regulamento Oficial

Artigo 1º
(designação)

1.1. Numa organização da Happiness Condition, vai realizar-se no dia 05 de Agosto 
de 2018, em Lisboa, a 9ª edição do World Bike Tour Lisboa;

1.2. O World Bike Tour Lisboa é um passeio ciclístico, para maiores de 12 anos 
(completados à data da realização do Passeio), sem objetivos competitivos, que 
contará com a participação limite de 6.000 pessoas;

1.3. O World Bike Tour Lisboa irá permitir a participação de até um limite de 100 crianças (de 
09 a 22 kg), utilizando para o efeito cadeiras traseiras acopladas às bicicletas. As referidas 
crianças e respetivos tutores deverão estar enquadrados e cumprirem as regras específicas 
criadas para a sua participação e que aceitam aquando da respetiva inscrição;

1.4. O Passeio tem previsão de partida na Praça do Império e chegada na Praça do Comércio; 

1.5. O World Bike Tour Lisboa reserva-se ao direito de alterar o percurso do evento 
sem aviso prévio;

1.6. Por motivos alheios à sua vontade, o World Bike Tour Lisboa poderá alterar a 
data do evento.

Artigo 2º
(sede da organização)

2.1. O World Bike Tour Lisboa 2018 é uma organização da Happiness Condition, com 
sede na Rua Quinta da Fervença, 13 – Menos 1A, 2625-143 Póvoa de Santa Iria.

Artigo 3º
(inscrições)

3.1. As informações sobre o período, local e preço de inscrições estarão disponíveis 
no Site Oficial www.worldbiketour.pt;

3.2. As inscrições serão limitadas e divididas no seguinte formato: 

3.2.1. Kit Bike Oferta;

3.2.2. Kit Bike Oferta com Cadeira;

3.2.3. Kit Bike Própria;

3.2.4. Kit Bike Própria com Cadeira;

3.3. Os participantes da categoria “Kit Bike Oferta” terão direito ao Kit, composto 
por: bicicleta, capacete, mochila, pochete, bidon, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. 
A utilização deste kit é obrigatória para participar no passeio;

3.4. Os participantes da categoria “Kit Bike Oferta com Cadeira” terão direito ao Kit, 
composto por: bicicleta, cadeira traseira de criança (de 09 a 22 kg), capacete de 
adulto, capacete de criança, mochila, pochete, 2 bidons, t-shirt, dorsal e pulseira de 
acesso. A utilização deste kit é obrigatória para participar no passeio;

3.5. Os participantes da categoria “Kit Bike Própria”, que participarão no passeio 
com bicicleta própria, terão direito ao Kit composto por: capacete, mochila, 
pochete, bidon, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. A utilização deste kit é 
obrigatória para participar no passeio;

3.6. Os participantes da categoria “Kit Bike Própria com Cadeira”, que participarão 
no passeio com bicicleta própria, terão direito ao Kit composto por: capacete de 
adulto, capacete de criança, cadeira traseira de criança (de 09 a 22 kg), mochila, 
pochete, 2 bidons, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. A utilização deste kit é 
obrigatória para participar no passeio;

3.7. A inscrição é pessoal e intransmissível;

3.8. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, nem a bicicleta aos participantes da categoria “Kit Bike 
Oferta”, caso a pessoa não participe no evento;

3.8.1. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, nem a bicicleta aos participantes da categoria “Kit Bike 
Oferta com Cadeira”, caso as pessoas não participem no evento;

3.8.2. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, aos participantes da categoria “Kit Bike Própria”, caso a 
pessoa não participe no evento;

3.8.3. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, aos participantes da categoria “Kit Bike Própria com 
Cadeira”, caso as pessoas não participem no evento;

3.9. A qualquer tempo, o World Bike Tour Lisboa poderá criar novos tipos e preços 
de inscrições que serão divulgados no site www.worldbiketour.pt;

3.10. A participação de pessoas com deficiência psicológica ou física é possível se o 
participante tiver a sua própria Handbike, inscrevendo-se na categoria Kit Bike Própria;

3.11. A participação de invisuais é possível se o participante tiver a sua própria Tandem, 
inscrevendo-se na categoria Kit Bike Própria, sendo que serão consideradas duas 
inscrições para efeitos do Seguro do evento;

3.12. Não serão permitidas trocas ou transferências de inscrições de uma categoria 
para outra (exemplo: Kit Bike Própria para Kit Bike Oferta ou vice-versa) e nem será 
devolvido o valor pago. Também não serão aceites inscrições em duplicidade.

Artigo 4º
(participação)

4.1. Categoria “Kit Bike Oferta” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos e equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, 
mochila, pochete, bidon e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a 
partida será junto à Praça do Império);

4.2. Categoria “Kit Bike Oferta com Cadeira” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos e equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, 
pochete, bidon, cadeira de criança e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a 
partida será junto à Praça do Império). A criança também deverá ser inscrita, sendo a 
sua inscrição intransmissível e vinculada ao adulto que com ela participar;

4.3. Categoria “Kit Bike Própria” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos, que compareçam com a sua bicicleta, equipados com o 
respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, pochete, bidon e pulseira de acesso, 
fornecidos pela organização (a partida será junto à Praça do Império);

4.4. Categoria “Kit Bike Própria com Cadeira” – só poderão participar no Passeio, 
aqueles devidamente inscritos, que compareçam com a sua bicicleta e cadeira de 
criança instalada pelo próprio, exclusivamente fornecida pelo WBT Lisboa 2018, 
equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, pochete na sua 
bicicleta, bidon e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a partida será 
junto à Praça do Império). A criança também deverá ser inscrita, sendo a sua 
inscrição intransmissível e vinculada ao adulto que com ela participar;

4.5. Apenas serão admitidos participantes a partir dos 12 anos de idade, 
completados até à data do evento, exceto os participantes através das inscrições 
"Bike Oferta com Cadeira" e "Bike Própria com Cadeira". Os representantes legais ou 
encarregados de educação dos menores que participem no evento, deverão 
preencher a declaração autorizando a sua participação, reconhecendo em nome 
do participante o teor deste Regulamento;

4.6. Os participantes terão que comparecer nas áreas de acesso à partida entre as 
10h30 e as 11h00 do dia 05 de Agosto de 2018;

4.7. Por motivos de sustentabilidade, com vista à redução de lixo produzido 
aquando do evento, o World Bike Tour Lisboa entregará a cada participante, na 
EXPO WBT de entrega de kits, um mínimo de meio litro de água. Não haverá 
abastecimentos ou entrega de água no final do evento, cabendo a cada 
participante providenciar a sua respetiva hidratação. Desta forma, além de ser 
garantida a fluidez da chegada, evitar-se-á produção de resíduos.

Artigo 5º 
(regras de segurança)

5.1. Os participantes não se poderão fazer acompanhar de animais, skates, patins, 
cadeiras de criança (exceto os inscritos na "Bike Oferta com Cadeira" e Bike Própria 
com Cadeira), etc;

5.2. Os participantes das categorias “Kit Bike Oferta” e "Kit Bike Oferta com Cadeira" 
deverão entrar nas portas devidamente numeradas, onde estarão colocadas as 
bicicletas, com o seu respetivo número de participante. É absolutamente proibido 
manusear qualquer bicicleta diferente daquela que está numerada com a 
identificação que lhe foi atribuída. É obrigatório o uso do Kit que lhe foi entregue 
para aceder ao local da partida;

5.3. Os participantes das categorias “Kit Bike Própria” e "Kit Bike Própria com 
Cadeira" deverão entrar no acesso devidamente identificado, utilizando a sua 
própria bicicleta. É obrigatório o uso do Kit que lhe foi entregue para aceder ao local 
da partida;

5.4. Todos os participantes têm de seguir as instruções transmitidas pelos elementos 
da organização da prova e das forças policiais (GNR-BT, PSP e Polícia Municipal);

5.5. A organização controlará o ritmo do passeio, a fim de evitar acidentes, 
mantendo uma velocidade moderada. É expressamente proibida a ultrapassagem 
dos elementos da organização que farão o controlo de velocidade;

5.6. Os participantes não poderão sair das faixas de rodagem destinadas ao Evento; 

5.7. Os participantes, assim que entrarem na sua Zona de participação na partida, 
não poderão sair da mesma até que o Passeio se inicie.

Artigo 6º
(kit de participação)

6.1. Só é possível o levantamento do Kit de participação mediante a apresentação 
do Documento de Identificação do participante e do respetivo recibo (não serão 
aceites fotocópias). No caso do titular da inscrição não poder deslocar-se para 
efetuar o levantamento, poderá uma terceira pessoa fazê-lo mediante a 
apresentação de uma autorização escrita do titular da inscrição, cópia do 
Documento de identificação do titular, bem como, os recibos originais da inscrição;

6.2. O levantamento do Kit de participação terá de ser efetuado entre os dias 01 e 
04 de Agosto de 2018, na Expo WBT, que se realizará numa tenda montada para o 
efeito, na Praça do Comércio, das 10h00 as 19h00. A entrada no espaço encerra 
diariamente pelas 18h30;

6.3. No dia do Passeio, 05 de Agosto de 2018, é obrigatório o uso de todo o Kit 
fornecido pela Organização;

6.4. Os diferentes Kits disponibilizados pelo World Bike Tour Lisboa terão imagem 
dos patrocinadores do evento, podendo os seus formatos, cores e logotipos serem 
alterados pela Organização;

6.5. As imagens dos Kits World Bike Tour Lisboa, apresentadas nos diferentes 
suportes de comunicação, são meramente ilustrativas;

6.6. A Organização do World Bike Tour Lisboa, na reta de partida do Passeio, 
instalará as bicicletas para os participantes das categorias “Kit Bike Oferta” e "Kit 
Bike Oferta com Cadeira".

Artigo 7º
(exame médico desportivo)

7.1. Os participantes devem reunir as condições de saúde necessárias à prática 
desportiva. No ato de inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente 
preparados para o esforço inerente ao passeio em que vão participar.

Artigo 8º 
(seguro individual)

8.1. A organização do evento assegura aos inscritos um seguro de Acidentes Pessoais, 
conforme previsto nos arto 16 e 17 do DL 10/09 de 12 de Janeiro, com um capital de 
morte ou invalidez permanente de 25.000 Euros e despesas de tratamento hospitalar 
até 15.000 Euros, e assistência ambulatória até 1.500 euros. O seguro tem uma 
franquia de 90 euros por sinistro e é a cargo do respetivo segurado(a). A organização 
não se responsabiliza por situações que não estejam abrangidos por este seguro.

Artigo 9º 
(uso de imagem)

9.1. Com a participação no World Bike Tour Lisboa 2018, cada participante autoriza 
expressamente a Organização do World Bike Tour (ou seus com direito) a utilizar 
ou fazer utilizar, reproduzir ou fazer reproduzir o seu nome, imagem, voz e sua 
prestação desportiva no quadro do World Bike Tour, com vista a exploração direta 
ou indireta ou sob forma derivada desta prova em todos os suportes publicitários 
em Portugal, e no mundo inteiro, por todos os meios conhecidos ou 
desconhecidos atualmente.

Artigo 10º
(proteção de dados)

10.1. Com a inscrição e participação no World Bike Tour Lisboa 2018, cada 
participante autoriza expressamente a Organização do World Bike Tour (ou seus 
com direito) a utilizar ou fazer utilizar, os seus dados pessoais para efeitos da própria 
inscrição, do seguro desportivo do Evento e à exploração direta ou indireta ou sob 
forma derivada desta aos seus patrocinadores e parceiros em Portugal, e no mundo 
inteiro, por todos os meios publicitários conhecidos ou desconhecidos atualmente.

Artigo 11º
(disposições gerais)

11.1. Todos os casos omissos ao presente regulamento, bem como respetivas 
alterações, serão decididos pela Organização do World Bike Tour Lisboa 2018.

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR PELO ENCARREGADO 
DE EDUCAÇÃO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº..............................., na qualidade de Encarregado de Educação, de .................................................
............................................................... portador do documento de identificação nº ........................, 
declaro que autorizo a sua participação no evento World Bike Tour Lisboa 2018 a 
realizar-se no dia 05 de Agosto de 2018 em Lisboa.

Aquando da participação do menor, sem acompanhamento pelo Encarregado de 
Educação, toda e qualquer responsabilidade que seja omissa ao regulamento recai 
sobre o responsável aqui identificado. Autorizo também, a título gratuito, a recolha 
e utilização de imagens do meu (minha) educando(a) no âmbito do evento World 
Bike Tour Lisboa e que farei todas as diligências no sentido de ser realizado um 
controlo médico prévio ao meu (minha) educando(a).

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO KIT DE PARTICIPAÇÃO 
POR TERCEIRO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº................................, na qualidade de participante no WBT Lisboa 2018, por motivos de 
força maior, que impedem a minha presença na Expo WBT de 01 a 04 de Agosto de 
2018, declaro que autorizo que o(a) cidadão (a) ................................................................................, 
portador(a) do documento de Identificação nº .......................................................... efetue o 
levantamento do meu Kit de participação que me permitirá participar no World 
Bike Tour Lisboa 2018, no próximo dia 05 de Agosto de 2018.

Aquando do levantamento do meu Kit a pessoa autorizada, terá que comparecer 
perante a organização, com cópia do meu documento de Identificação e originais 
da minha inscrição.

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018



www.worldbiketour.pt

Rua Quinta da Fervença, 13 - Menos 1A,
2625-143 Póvoa de Santa Iria

WORLD BIKE TOUR LISBOA 2018
Regulamento Oficial

Artigo 1º
(designação)

1.1. Numa organização da Happiness Condition, vai realizar-se no dia 05 de Agosto 
de 2018, em Lisboa, a 9ª edição do World Bike Tour Lisboa;

1.2. O World Bike Tour Lisboa é um passeio ciclístico, para maiores de 12 anos 
(completados à data da realização do Passeio), sem objetivos competitivos, que 
contará com a participação limite de 6.000 pessoas;

1.3. O World Bike Tour Lisboa irá permitir a participação de até um limite de 100 crianças (de 
09 a 22 kg), utilizando para o efeito cadeiras traseiras acopladas às bicicletas. As referidas 
crianças e respetivos tutores deverão estar enquadrados e cumprirem as regras específicas 
criadas para a sua participação e que aceitam aquando da respetiva inscrição;

1.4. O Passeio tem previsão de partida na Praça do Império e chegada na Praça do Comércio; 

1.5. O World Bike Tour Lisboa reserva-se ao direito de alterar o percurso do evento 
sem aviso prévio;

1.6. Por motivos alheios à sua vontade, o World Bike Tour Lisboa poderá alterar a 
data do evento.

Artigo 2º
(sede da organização)

2.1. O World Bike Tour Lisboa 2018 é uma organização da Happiness Condition, com 
sede na Rua Quinta da Fervença, 13 – Menos 1A, 2625-143 Póvoa de Santa Iria.

Artigo 3º
(inscrições)

3.1. As informações sobre o período, local e preço de inscrições estarão disponíveis 
no Site Oficial www.worldbiketour.pt;

3.2. As inscrições serão limitadas e divididas no seguinte formato: 

3.2.1. Kit Bike Oferta;

3.2.2. Kit Bike Oferta com Cadeira;

3.2.3. Kit Bike Própria;

3.2.4. Kit Bike Própria com Cadeira;

3.3. Os participantes da categoria “Kit Bike Oferta” terão direito ao Kit, composto 
por: bicicleta, capacete, mochila, pochete, bidon, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. 
A utilização deste kit é obrigatória para participar no passeio;

3.4. Os participantes da categoria “Kit Bike Oferta com Cadeira” terão direito ao Kit, 
composto por: bicicleta, cadeira traseira de criança (de 09 a 22 kg), capacete de 
adulto, capacete de criança, mochila, pochete, 2 bidons, t-shirt, dorsal e pulseira de 
acesso. A utilização deste kit é obrigatória para participar no passeio;

3.5. Os participantes da categoria “Kit Bike Própria”, que participarão no passeio 
com bicicleta própria, terão direito ao Kit composto por: capacete, mochila, 
pochete, bidon, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. A utilização deste kit é 
obrigatória para participar no passeio;

3.6. Os participantes da categoria “Kit Bike Própria com Cadeira”, que participarão 
no passeio com bicicleta própria, terão direito ao Kit composto por: capacete de 
adulto, capacete de criança, cadeira traseira de criança (de 09 a 22 kg), mochila, 
pochete, 2 bidons, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. A utilização deste kit é 
obrigatória para participar no passeio;

3.7. A inscrição é pessoal e intransmissível;

3.8. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, nem a bicicleta aos participantes da categoria “Kit Bike 
Oferta”, caso a pessoa não participe no evento;

3.8.1. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, nem a bicicleta aos participantes da categoria “Kit Bike 
Oferta com Cadeira”, caso as pessoas não participem no evento;

3.8.2. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, aos participantes da categoria “Kit Bike Própria”, caso a 
pessoa não participe no evento;

3.8.3. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, aos participantes da categoria “Kit Bike Própria com 
Cadeira”, caso as pessoas não participem no evento;

3.9. A qualquer tempo, o World Bike Tour Lisboa poderá criar novos tipos e preços 
de inscrições que serão divulgados no site www.worldbiketour.pt;

3.10. A participação de pessoas com deficiência psicológica ou física é possível se o 
participante tiver a sua própria Handbike, inscrevendo-se na categoria Kit Bike Própria;

3.11. A participação de invisuais é possível se o participante tiver a sua própria Tandem, 
inscrevendo-se na categoria Kit Bike Própria, sendo que serão consideradas duas 
inscrições para efeitos do Seguro do evento;

3.12. Não serão permitidas trocas ou transferências de inscrições de uma categoria 
para outra (exemplo: Kit Bike Própria para Kit Bike Oferta ou vice-versa) e nem será 
devolvido o valor pago. Também não serão aceites inscrições em duplicidade.

Artigo 4º
(participação)

4.1. Categoria “Kit Bike Oferta” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos e equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, 
mochila, pochete, bidon e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a 
partida será junto à Praça do Império);

4.2. Categoria “Kit Bike Oferta com Cadeira” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos e equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, 
pochete, bidon, cadeira de criança e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a 
partida será junto à Praça do Império). A criança também deverá ser inscrita, sendo a 
sua inscrição intransmissível e vinculada ao adulto que com ela participar;

4.3. Categoria “Kit Bike Própria” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos, que compareçam com a sua bicicleta, equipados com o 
respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, pochete, bidon e pulseira de acesso, 
fornecidos pela organização (a partida será junto à Praça do Império);

4.4. Categoria “Kit Bike Própria com Cadeira” – só poderão participar no Passeio, 
aqueles devidamente inscritos, que compareçam com a sua bicicleta e cadeira de 
criança instalada pelo próprio, exclusivamente fornecida pelo WBT Lisboa 2018, 
equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, pochete na sua 
bicicleta, bidon e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a partida será 
junto à Praça do Império). A criança também deverá ser inscrita, sendo a sua 
inscrição intransmissível e vinculada ao adulto que com ela participar;

4.5. Apenas serão admitidos participantes a partir dos 12 anos de idade, 
completados até à data do evento, exceto os participantes através das inscrições 
"Bike Oferta com Cadeira" e "Bike Própria com Cadeira". Os representantes legais ou 
encarregados de educação dos menores que participem no evento, deverão 
preencher a declaração autorizando a sua participação, reconhecendo em nome 
do participante o teor deste Regulamento;

4.6. Os participantes terão que comparecer nas áreas de acesso à partida entre as 
10h30 e as 11h00 do dia 05 de Agosto de 2018;

4.7. Por motivos de sustentabilidade, com vista à redução de lixo produzido 
aquando do evento, o World Bike Tour Lisboa entregará a cada participante, na 
EXPO WBT de entrega de kits, um mínimo de meio litro de água. Não haverá 
abastecimentos ou entrega de água no final do evento, cabendo a cada 
participante providenciar a sua respetiva hidratação. Desta forma, além de ser 
garantida a fluidez da chegada, evitar-se-á produção de resíduos.

Artigo 5º 
(regras de segurança)

5.1. Os participantes não se poderão fazer acompanhar de animais, skates, patins, 
cadeiras de criança (exceto os inscritos na "Bike Oferta com Cadeira" e Bike Própria 
com Cadeira), etc;

5.2. Os participantes das categorias “Kit Bike Oferta” e "Kit Bike Oferta com Cadeira" 
deverão entrar nas portas devidamente numeradas, onde estarão colocadas as 
bicicletas, com o seu respetivo número de participante. É absolutamente proibido 
manusear qualquer bicicleta diferente daquela que está numerada com a 
identificação que lhe foi atribuída. É obrigatório o uso do Kit que lhe foi entregue 
para aceder ao local da partida;

5.3. Os participantes das categorias “Kit Bike Própria” e "Kit Bike Própria com 
Cadeira" deverão entrar no acesso devidamente identificado, utilizando a sua 
própria bicicleta. É obrigatório o uso do Kit que lhe foi entregue para aceder ao local 
da partida;

5.4. Todos os participantes têm de seguir as instruções transmitidas pelos elementos 
da organização da prova e das forças policiais (GNR-BT, PSP e Polícia Municipal);

5.5. A organização controlará o ritmo do passeio, a fim de evitar acidentes, 
mantendo uma velocidade moderada. É expressamente proibida a ultrapassagem 
dos elementos da organização que farão o controlo de velocidade;

5.6. Os participantes não poderão sair das faixas de rodagem destinadas ao Evento; 

5.7. Os participantes, assim que entrarem na sua Zona de participação na partida, 
não poderão sair da mesma até que o Passeio se inicie.

Artigo 6º
(kit de participação)

6.1. Só é possível o levantamento do Kit de participação mediante a apresentação 
do Documento de Identificação do participante e do respetivo recibo (não serão 
aceites fotocópias). No caso do titular da inscrição não poder deslocar-se para 
efetuar o levantamento, poderá uma terceira pessoa fazê-lo mediante a 
apresentação de uma autorização escrita do titular da inscrição, cópia do 
Documento de identificação do titular, bem como, os recibos originais da inscrição;

6.2. O levantamento do Kit de participação terá de ser efetuado entre os dias 01 e 
04 de Agosto de 2018, na Expo WBT, que se realizará numa tenda montada para o 
efeito, na Praça do Comércio, das 10h00 as 19h00. A entrada no espaço encerra 
diariamente pelas 18h30;

6.3. No dia do Passeio, 05 de Agosto de 2018, é obrigatório o uso de todo o Kit 
fornecido pela Organização;

6.4. Os diferentes Kits disponibilizados pelo World Bike Tour Lisboa terão imagem 
dos patrocinadores do evento, podendo os seus formatos, cores e logotipos serem 
alterados pela Organização;

6.5. As imagens dos Kits World Bike Tour Lisboa, apresentadas nos diferentes 
suportes de comunicação, são meramente ilustrativas;

6.6. A Organização do World Bike Tour Lisboa, na reta de partida do Passeio, 
instalará as bicicletas para os participantes das categorias “Kit Bike Oferta” e "Kit 
Bike Oferta com Cadeira".

Artigo 7º
(exame médico desportivo)

7.1. Os participantes devem reunir as condições de saúde necessárias à prática 
desportiva. No ato de inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente 
preparados para o esforço inerente ao passeio em que vão participar.

Artigo 8º 
(seguro individual)

8.1. A organização do evento assegura aos inscritos um seguro de Acidentes Pessoais, 
conforme previsto nos arto 16 e 17 do DL 10/09 de 12 de Janeiro, com um capital de 
morte ou invalidez permanente de 25.000 Euros e despesas de tratamento hospitalar 
até 15.000 Euros, e assistência ambulatória até 1.500 euros. O seguro tem uma 
franquia de 90 euros por sinistro e é a cargo do respetivo segurado(a). A organização 
não se responsabiliza por situações que não estejam abrangidos por este seguro.

Artigo 9º 
(uso de imagem)

9.1. Com a participação no World Bike Tour Lisboa 2018, cada participante autoriza 
expressamente a Organização do World Bike Tour (ou seus com direito) a utilizar 
ou fazer utilizar, reproduzir ou fazer reproduzir o seu nome, imagem, voz e sua 
prestação desportiva no quadro do World Bike Tour, com vista a exploração direta 
ou indireta ou sob forma derivada desta prova em todos os suportes publicitários 
em Portugal, e no mundo inteiro, por todos os meios conhecidos ou 
desconhecidos atualmente.

Artigo 10º
(proteção de dados)

10.1. Com a inscrição e participação no World Bike Tour Lisboa 2018, cada 
participante autoriza expressamente a Organização do World Bike Tour (ou seus 
com direito) a utilizar ou fazer utilizar, os seus dados pessoais para efeitos da própria 
inscrição, do seguro desportivo do Evento e à exploração direta ou indireta ou sob 
forma derivada desta aos seus patrocinadores e parceiros em Portugal, e no mundo 
inteiro, por todos os meios publicitários conhecidos ou desconhecidos atualmente.

Artigo 11º
(disposições gerais)

11.1. Todos os casos omissos ao presente regulamento, bem como respetivas 
alterações, serão decididos pela Organização do World Bike Tour Lisboa 2018.

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR PELO ENCARREGADO 
DE EDUCAÇÃO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº..............................., na qualidade de Encarregado de Educação, de .................................................
............................................................... portador do documento de identificação nº ........................, 
declaro que autorizo a sua participação no evento World Bike Tour Lisboa 2018 a 
realizar-se no dia 05 de Agosto de 2018 em Lisboa.

Aquando da participação do menor, sem acompanhamento pelo Encarregado de 
Educação, toda e qualquer responsabilidade que seja omissa ao regulamento recai 
sobre o responsável aqui identificado. Autorizo também, a título gratuito, a recolha 
e utilização de imagens do meu (minha) educando(a) no âmbito do evento World 
Bike Tour Lisboa e que farei todas as diligências no sentido de ser realizado um 
controlo médico prévio ao meu (minha) educando(a).

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO KIT DE PARTICIPAÇÃO 
POR TERCEIRO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº................................, na qualidade de participante no WBT Lisboa 2018, por motivos de 
força maior, que impedem a minha presença na Expo WBT de 01 a 04 de Agosto de 
2018, declaro que autorizo que o(a) cidadão (a) ................................................................................, 
portador(a) do documento de Identificação nº .......................................................... efetue o 
levantamento do meu Kit de participação que me permitirá participar no World 
Bike Tour Lisboa 2018, no próximo dia 05 de Agosto de 2018.

Aquando do levantamento do meu Kit a pessoa autorizada, terá que comparecer 
perante a organização, com cópia do meu documento de Identificação e originais 
da minha inscrição.

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018



www.worldbiketour.pt

Rua Quinta da Fervença, 13 - Menos 1A,
2625-143 Póvoa de Santa Iria

WORLD BIKE TOUR LISBOA 2018
Regulamento Oficial

Artigo 1º
(designação)

1.1. Numa organização da Happiness Condition, vai realizar-se no dia 05 de Agosto 
de 2018, em Lisboa, a 9ª edição do World Bike Tour Lisboa;

1.2. O World Bike Tour Lisboa é um passeio ciclístico, para maiores de 12 anos 
(completados à data da realização do Passeio), sem objetivos competitivos, que 
contará com a participação limite de 6.000 pessoas;

1.3. O World Bike Tour Lisboa irá permitir a participação de até um limite de 100 crianças (de 
09 a 22 kg), utilizando para o efeito cadeiras traseiras acopladas às bicicletas. As referidas 
crianças e respetivos tutores deverão estar enquadrados e cumprirem as regras específicas 
criadas para a sua participação e que aceitam aquando da respetiva inscrição;

1.4. O Passeio tem previsão de partida na Praça do Império e chegada na Praça do Comércio; 

1.5. O World Bike Tour Lisboa reserva-se ao direito de alterar o percurso do evento 
sem aviso prévio;

1.6. Por motivos alheios à sua vontade, o World Bike Tour Lisboa poderá alterar a 
data do evento.

Artigo 2º
(sede da organização)

2.1. O World Bike Tour Lisboa 2018 é uma organização da Happiness Condition, com 
sede na Rua Quinta da Fervença, 13 – Menos 1A, 2625-143 Póvoa de Santa Iria.

Artigo 3º
(inscrições)

3.1. As informações sobre o período, local e preço de inscrições estarão disponíveis 
no Site Oficial www.worldbiketour.pt;

3.2. As inscrições serão limitadas e divididas no seguinte formato: 

3.2.1. Kit Bike Oferta;

3.2.2. Kit Bike Oferta com Cadeira;

3.2.3. Kit Bike Própria;

3.2.4. Kit Bike Própria com Cadeira;

3.3. Os participantes da categoria “Kit Bike Oferta” terão direito ao Kit, composto 
por: bicicleta, capacete, mochila, pochete, bidon, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. 
A utilização deste kit é obrigatória para participar no passeio;

3.4. Os participantes da categoria “Kit Bike Oferta com Cadeira” terão direito ao Kit, 
composto por: bicicleta, cadeira traseira de criança (de 09 a 22 kg), capacete de 
adulto, capacete de criança, mochila, pochete, 2 bidons, t-shirt, dorsal e pulseira de 
acesso. A utilização deste kit é obrigatória para participar no passeio;

3.5. Os participantes da categoria “Kit Bike Própria”, que participarão no passeio 
com bicicleta própria, terão direito ao Kit composto por: capacete, mochila, 
pochete, bidon, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. A utilização deste kit é 
obrigatória para participar no passeio;

3.6. Os participantes da categoria “Kit Bike Própria com Cadeira”, que participarão 
no passeio com bicicleta própria, terão direito ao Kit composto por: capacete de 
adulto, capacete de criança, cadeira traseira de criança (de 09 a 22 kg), mochila, 
pochete, 2 bidons, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. A utilização deste kit é 
obrigatória para participar no passeio;

3.7. A inscrição é pessoal e intransmissível;

3.8. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, nem a bicicleta aos participantes da categoria “Kit Bike 
Oferta”, caso a pessoa não participe no evento;

3.8.1. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, nem a bicicleta aos participantes da categoria “Kit Bike 
Oferta com Cadeira”, caso as pessoas não participem no evento;

3.8.2. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, aos participantes da categoria “Kit Bike Própria”, caso a 
pessoa não participe no evento;

3.8.3. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, aos participantes da categoria “Kit Bike Própria com 
Cadeira”, caso as pessoas não participem no evento;

3.9. A qualquer tempo, o World Bike Tour Lisboa poderá criar novos tipos e preços 
de inscrições que serão divulgados no site www.worldbiketour.pt;

3.10. A participação de pessoas com deficiência psicológica ou física é possível se o 
participante tiver a sua própria Handbike, inscrevendo-se na categoria Kit Bike Própria;

3.11. A participação de invisuais é possível se o participante tiver a sua própria Tandem, 
inscrevendo-se na categoria Kit Bike Própria, sendo que serão consideradas duas 
inscrições para efeitos do Seguro do evento;

3.12. Não serão permitidas trocas ou transferências de inscrições de uma categoria 
para outra (exemplo: Kit Bike Própria para Kit Bike Oferta ou vice-versa) e nem será 
devolvido o valor pago. Também não serão aceites inscrições em duplicidade.

Artigo 4º
(participação)

4.1. Categoria “Kit Bike Oferta” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos e equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, 
mochila, pochete, bidon e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a 
partida será junto à Praça do Império);

4.2. Categoria “Kit Bike Oferta com Cadeira” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos e equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, 
pochete, bidon, cadeira de criança e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a 
partida será junto à Praça do Império). A criança também deverá ser inscrita, sendo a 
sua inscrição intransmissível e vinculada ao adulto que com ela participar;

4.3. Categoria “Kit Bike Própria” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos, que compareçam com a sua bicicleta, equipados com o 
respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, pochete, bidon e pulseira de acesso, 
fornecidos pela organização (a partida será junto à Praça do Império);

4.4. Categoria “Kit Bike Própria com Cadeira” – só poderão participar no Passeio, 
aqueles devidamente inscritos, que compareçam com a sua bicicleta e cadeira de 
criança instalada pelo próprio, exclusivamente fornecida pelo WBT Lisboa 2018, 
equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, pochete na sua 
bicicleta, bidon e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a partida será 
junto à Praça do Império). A criança também deverá ser inscrita, sendo a sua 
inscrição intransmissível e vinculada ao adulto que com ela participar;

4.5. Apenas serão admitidos participantes a partir dos 12 anos de idade, 
completados até à data do evento, exceto os participantes através das inscrições 
"Bike Oferta com Cadeira" e "Bike Própria com Cadeira". Os representantes legais ou 
encarregados de educação dos menores que participem no evento, deverão 
preencher a declaração autorizando a sua participação, reconhecendo em nome 
do participante o teor deste Regulamento;

4.6. Os participantes terão que comparecer nas áreas de acesso à partida entre as 
10h30 e as 11h00 do dia 05 de Agosto de 2018;

4.7. Por motivos de sustentabilidade, com vista à redução de lixo produzido 
aquando do evento, o World Bike Tour Lisboa entregará a cada participante, na 
EXPO WBT de entrega de kits, um mínimo de meio litro de água. Não haverá 
abastecimentos ou entrega de água no final do evento, cabendo a cada 
participante providenciar a sua respetiva hidratação. Desta forma, além de ser 
garantida a fluidez da chegada, evitar-se-á produção de resíduos.

Artigo 5º 
(regras de segurança)

5.1. Os participantes não se poderão fazer acompanhar de animais, skates, patins, 
cadeiras de criança (exceto os inscritos na "Bike Oferta com Cadeira" e Bike Própria 
com Cadeira), etc;

5.2. Os participantes das categorias “Kit Bike Oferta” e "Kit Bike Oferta com Cadeira" 
deverão entrar nas portas devidamente numeradas, onde estarão colocadas as 
bicicletas, com o seu respetivo número de participante. É absolutamente proibido 
manusear qualquer bicicleta diferente daquela que está numerada com a 
identificação que lhe foi atribuída. É obrigatório o uso do Kit que lhe foi entregue 
para aceder ao local da partida;

5.3. Os participantes das categorias “Kit Bike Própria” e "Kit Bike Própria com 
Cadeira" deverão entrar no acesso devidamente identificado, utilizando a sua 
própria bicicleta. É obrigatório o uso do Kit que lhe foi entregue para aceder ao local 
da partida;

5.4. Todos os participantes têm de seguir as instruções transmitidas pelos elementos 
da organização da prova e das forças policiais (GNR-BT, PSP e Polícia Municipal);

5.5. A organização controlará o ritmo do passeio, a fim de evitar acidentes, 
mantendo uma velocidade moderada. É expressamente proibida a ultrapassagem 
dos elementos da organização que farão o controlo de velocidade;

5.6. Os participantes não poderão sair das faixas de rodagem destinadas ao Evento; 

5.7. Os participantes, assim que entrarem na sua Zona de participação na partida, 
não poderão sair da mesma até que o Passeio se inicie.

Artigo 6º
(kit de participação)

6.1. Só é possível o levantamento do Kit de participação mediante a apresentação 
do Documento de Identificação do participante e do respetivo recibo (não serão 
aceites fotocópias). No caso do titular da inscrição não poder deslocar-se para 
efetuar o levantamento, poderá uma terceira pessoa fazê-lo mediante a 
apresentação de uma autorização escrita do titular da inscrição, cópia do 
Documento de identificação do titular, bem como, os recibos originais da inscrição;

6.2. O levantamento do Kit de participação terá de ser efetuado entre os dias 01 e 
04 de Agosto de 2018, na Expo WBT, que se realizará numa tenda montada para o 
efeito, na Praça do Comércio, das 10h00 as 19h00. A entrada no espaço encerra 
diariamente pelas 18h30;

6.3. No dia do Passeio, 05 de Agosto de 2018, é obrigatório o uso de todo o Kit 
fornecido pela Organização;

6.4. Os diferentes Kits disponibilizados pelo World Bike Tour Lisboa terão imagem 
dos patrocinadores do evento, podendo os seus formatos, cores e logotipos serem 
alterados pela Organização;

6.5. As imagens dos Kits World Bike Tour Lisboa, apresentadas nos diferentes 
suportes de comunicação, são meramente ilustrativas;

6.6. A Organização do World Bike Tour Lisboa, na reta de partida do Passeio, 
instalará as bicicletas para os participantes das categorias “Kit Bike Oferta” e "Kit 
Bike Oferta com Cadeira".

Artigo 7º
(exame médico desportivo)

7.1. Os participantes devem reunir as condições de saúde necessárias à prática 
desportiva. No ato de inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente 
preparados para o esforço inerente ao passeio em que vão participar.

Artigo 8º 
(seguro individual)

8.1. A organização do evento assegura aos inscritos um seguro de Acidentes Pessoais, 
conforme previsto nos arto 16 e 17 do DL 10/09 de 12 de Janeiro, com um capital de 
morte ou invalidez permanente de 25.000 Euros e despesas de tratamento hospitalar 
até 15.000 Euros, e assistência ambulatória até 1.500 euros. O seguro tem uma 
franquia de 90 euros por sinistro e é a cargo do respetivo segurado(a). A organização 
não se responsabiliza por situações que não estejam abrangidos por este seguro.

Artigo 9º 
(uso de imagem)

9.1. Com a participação no World Bike Tour Lisboa 2018, cada participante autoriza 
expressamente a Organização do World Bike Tour (ou seus com direito) a utilizar 
ou fazer utilizar, reproduzir ou fazer reproduzir o seu nome, imagem, voz e sua 
prestação desportiva no quadro do World Bike Tour, com vista a exploração direta 
ou indireta ou sob forma derivada desta prova em todos os suportes publicitários 
em Portugal, e no mundo inteiro, por todos os meios conhecidos ou 
desconhecidos atualmente.

Artigo 10º
(proteção de dados)

10.1. Com a inscrição e participação no World Bike Tour Lisboa 2018, cada 
participante autoriza expressamente a Organização do World Bike Tour (ou seus 
com direito) a utilizar ou fazer utilizar, os seus dados pessoais para efeitos da própria 
inscrição, do seguro desportivo do Evento e à exploração direta ou indireta ou sob 
forma derivada desta aos seus patrocinadores e parceiros em Portugal, e no mundo 
inteiro, por todos os meios publicitários conhecidos ou desconhecidos atualmente.

Artigo 11º
(disposições gerais)

11.1. Todos os casos omissos ao presente regulamento, bem como respetivas 
alterações, serão decididos pela Organização do World Bike Tour Lisboa 2018.

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR PELO ENCARREGADO 
DE EDUCAÇÃO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº..............................., na qualidade de Encarregado de Educação, de .................................................
............................................................... portador do documento de identificação nº ........................, 
declaro que autorizo a sua participação no evento World Bike Tour Lisboa 2018 a 
realizar-se no dia 05 de Agosto de 2018 em Lisboa.

Aquando da participação do menor, sem acompanhamento pelo Encarregado de 
Educação, toda e qualquer responsabilidade que seja omissa ao regulamento recai 
sobre o responsável aqui identificado. Autorizo também, a título gratuito, a recolha 
e utilização de imagens do meu (minha) educando(a) no âmbito do evento World 
Bike Tour Lisboa e que farei todas as diligências no sentido de ser realizado um 
controlo médico prévio ao meu (minha) educando(a).

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO KIT DE PARTICIPAÇÃO 
POR TERCEIRO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº................................, na qualidade de participante no WBT Lisboa 2018, por motivos de 
força maior, que impedem a minha presença na Expo WBT de 01 a 04 de Agosto de 
2018, declaro que autorizo que o(a) cidadão (a) ................................................................................, 
portador(a) do documento de Identificação nº .......................................................... efetue o 
levantamento do meu Kit de participação que me permitirá participar no World 
Bike Tour Lisboa 2018, no próximo dia 05 de Agosto de 2018.

Aquando do levantamento do meu Kit a pessoa autorizada, terá que comparecer 
perante a organização, com cópia do meu documento de Identificação e originais 
da minha inscrição.

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018



www.worldbiketour.pt

Rua Quinta da Fervença, 13 - Menos 1A,
2625-143 Póvoa de Santa Iria

WORLD BIKE TOUR LISBOA 2018
Regulamento Oficial

Artigo 1º
(designação)

1.1. Numa organização da Happiness Condition, vai realizar-se no dia 05 de Agosto 
de 2018, em Lisboa, a 9ª edição do World Bike Tour Lisboa;

1.2. O World Bike Tour Lisboa é um passeio ciclístico, para maiores de 12 anos 
(completados à data da realização do Passeio), sem objetivos competitivos, que 
contará com a participação limite de 6.000 pessoas;

1.3. O World Bike Tour Lisboa irá permitir a participação de até um limite de 100 crianças (de 
09 a 22 kg), utilizando para o efeito cadeiras traseiras acopladas às bicicletas. As referidas 
crianças e respetivos tutores deverão estar enquadrados e cumprirem as regras específicas 
criadas para a sua participação e que aceitam aquando da respetiva inscrição;

1.4. O Passeio tem previsão de partida na Praça do Império e chegada na Praça do Comércio; 

1.5. O World Bike Tour Lisboa reserva-se ao direito de alterar o percurso do evento 
sem aviso prévio;

1.6. Por motivos alheios à sua vontade, o World Bike Tour Lisboa poderá alterar a 
data do evento.

Artigo 2º
(sede da organização)

2.1. O World Bike Tour Lisboa 2018 é uma organização da Happiness Condition, com 
sede na Rua Quinta da Fervença, 13 – Menos 1A, 2625-143 Póvoa de Santa Iria.

Artigo 3º
(inscrições)

3.1. As informações sobre o período, local e preço de inscrições estarão disponíveis 
no Site Oficial www.worldbiketour.pt;

3.2. As inscrições serão limitadas e divididas no seguinte formato: 

3.2.1. Kit Bike Oferta;

3.2.2. Kit Bike Oferta com Cadeira;

3.2.3. Kit Bike Própria;

3.2.4. Kit Bike Própria com Cadeira;

3.3. Os participantes da categoria “Kit Bike Oferta” terão direito ao Kit, composto 
por: bicicleta, capacete, mochila, pochete, bidon, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. 
A utilização deste kit é obrigatória para participar no passeio;

3.4. Os participantes da categoria “Kit Bike Oferta com Cadeira” terão direito ao Kit, 
composto por: bicicleta, cadeira traseira de criança (de 09 a 22 kg), capacete de 
adulto, capacete de criança, mochila, pochete, 2 bidons, t-shirt, dorsal e pulseira de 
acesso. A utilização deste kit é obrigatória para participar no passeio;

3.5. Os participantes da categoria “Kit Bike Própria”, que participarão no passeio 
com bicicleta própria, terão direito ao Kit composto por: capacete, mochila, 
pochete, bidon, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. A utilização deste kit é 
obrigatória para participar no passeio;

3.6. Os participantes da categoria “Kit Bike Própria com Cadeira”, que participarão 
no passeio com bicicleta própria, terão direito ao Kit composto por: capacete de 
adulto, capacete de criança, cadeira traseira de criança (de 09 a 22 kg), mochila, 
pochete, 2 bidons, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. A utilização deste kit é 
obrigatória para participar no passeio;

3.7. A inscrição é pessoal e intransmissível;

3.8. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, nem a bicicleta aos participantes da categoria “Kit Bike 
Oferta”, caso a pessoa não participe no evento;

3.8.1. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, nem a bicicleta aos participantes da categoria “Kit Bike 
Oferta com Cadeira”, caso as pessoas não participem no evento;

3.8.2. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, aos participantes da categoria “Kit Bike Própria”, caso a 
pessoa não participe no evento;

3.8.3. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, aos participantes da categoria “Kit Bike Própria com 
Cadeira”, caso as pessoas não participem no evento;

3.9. A qualquer tempo, o World Bike Tour Lisboa poderá criar novos tipos e preços 
de inscrições que serão divulgados no site www.worldbiketour.pt;

3.10. A participação de pessoas com deficiência psicológica ou física é possível se o 
participante tiver a sua própria Handbike, inscrevendo-se na categoria Kit Bike Própria;

3.11. A participação de invisuais é possível se o participante tiver a sua própria Tandem, 
inscrevendo-se na categoria Kit Bike Própria, sendo que serão consideradas duas 
inscrições para efeitos do Seguro do evento;

3.12. Não serão permitidas trocas ou transferências de inscrições de uma categoria 
para outra (exemplo: Kit Bike Própria para Kit Bike Oferta ou vice-versa) e nem será 
devolvido o valor pago. Também não serão aceites inscrições em duplicidade.

Artigo 4º
(participação)

4.1. Categoria “Kit Bike Oferta” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos e equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, 
mochila, pochete, bidon e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a 
partida será junto à Praça do Império);

4.2. Categoria “Kit Bike Oferta com Cadeira” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos e equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, 
pochete, bidon, cadeira de criança e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a 
partida será junto à Praça do Império). A criança também deverá ser inscrita, sendo a 
sua inscrição intransmissível e vinculada ao adulto que com ela participar;

4.3. Categoria “Kit Bike Própria” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos, que compareçam com a sua bicicleta, equipados com o 
respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, pochete, bidon e pulseira de acesso, 
fornecidos pela organização (a partida será junto à Praça do Império);

4.4. Categoria “Kit Bike Própria com Cadeira” – só poderão participar no Passeio, 
aqueles devidamente inscritos, que compareçam com a sua bicicleta e cadeira de 
criança instalada pelo próprio, exclusivamente fornecida pelo WBT Lisboa 2018, 
equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, pochete na sua 
bicicleta, bidon e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a partida será 
junto à Praça do Império). A criança também deverá ser inscrita, sendo a sua 
inscrição intransmissível e vinculada ao adulto que com ela participar;

4.5. Apenas serão admitidos participantes a partir dos 12 anos de idade, 
completados até à data do evento, exceto os participantes através das inscrições 
"Bike Oferta com Cadeira" e "Bike Própria com Cadeira". Os representantes legais ou 
encarregados de educação dos menores que participem no evento, deverão 
preencher a declaração autorizando a sua participação, reconhecendo em nome 
do participante o teor deste Regulamento;

4.6. Os participantes terão que comparecer nas áreas de acesso à partida entre as 
10h30 e as 11h00 do dia 05 de Agosto de 2018;

4.7. Por motivos de sustentabilidade, com vista à redução de lixo produzido 
aquando do evento, o World Bike Tour Lisboa entregará a cada participante, na 
EXPO WBT de entrega de kits, um mínimo de meio litro de água. Não haverá 
abastecimentos ou entrega de água no final do evento, cabendo a cada 
participante providenciar a sua respetiva hidratação. Desta forma, além de ser 
garantida a fluidez da chegada, evitar-se-á produção de resíduos.

Artigo 5º 
(regras de segurança)

5.1. Os participantes não se poderão fazer acompanhar de animais, skates, patins, 
cadeiras de criança (exceto os inscritos na "Bike Oferta com Cadeira" e Bike Própria 
com Cadeira), etc;

5.2. Os participantes das categorias “Kit Bike Oferta” e "Kit Bike Oferta com Cadeira" 
deverão entrar nas portas devidamente numeradas, onde estarão colocadas as 
bicicletas, com o seu respetivo número de participante. É absolutamente proibido 
manusear qualquer bicicleta diferente daquela que está numerada com a 
identificação que lhe foi atribuída. É obrigatório o uso do Kit que lhe foi entregue 
para aceder ao local da partida;

5.3. Os participantes das categorias “Kit Bike Própria” e "Kit Bike Própria com 
Cadeira" deverão entrar no acesso devidamente identificado, utilizando a sua 
própria bicicleta. É obrigatório o uso do Kit que lhe foi entregue para aceder ao local 
da partida;

5.4. Todos os participantes têm de seguir as instruções transmitidas pelos elementos 
da organização da prova e das forças policiais (GNR-BT, PSP e Polícia Municipal);

5.5. A organização controlará o ritmo do passeio, a fim de evitar acidentes, 
mantendo uma velocidade moderada. É expressamente proibida a ultrapassagem 
dos elementos da organização que farão o controlo de velocidade;

5.6. Os participantes não poderão sair das faixas de rodagem destinadas ao Evento; 

5.7. Os participantes, assim que entrarem na sua Zona de participação na partida, 
não poderão sair da mesma até que o Passeio se inicie.

Artigo 6º
(kit de participação)

6.1. Só é possível o levantamento do Kit de participação mediante a apresentação 
do Documento de Identificação do participante e do respetivo recibo (não serão 
aceites fotocópias). No caso do titular da inscrição não poder deslocar-se para 
efetuar o levantamento, poderá uma terceira pessoa fazê-lo mediante a 
apresentação de uma autorização escrita do titular da inscrição, cópia do 
Documento de identificação do titular, bem como, os recibos originais da inscrição;

6.2. O levantamento do Kit de participação terá de ser efetuado entre os dias 01 e 
04 de Agosto de 2018, na Expo WBT, que se realizará numa tenda montada para o 
efeito, na Praça do Comércio, das 10h00 as 19h00. A entrada no espaço encerra 
diariamente pelas 18h30;

6.3. No dia do Passeio, 05 de Agosto de 2018, é obrigatório o uso de todo o Kit 
fornecido pela Organização;

6.4. Os diferentes Kits disponibilizados pelo World Bike Tour Lisboa terão imagem 
dos patrocinadores do evento, podendo os seus formatos, cores e logotipos serem 
alterados pela Organização;

6.5. As imagens dos Kits World Bike Tour Lisboa, apresentadas nos diferentes 
suportes de comunicação, são meramente ilustrativas;

6.6. A Organização do World Bike Tour Lisboa, na reta de partida do Passeio, 
instalará as bicicletas para os participantes das categorias “Kit Bike Oferta” e "Kit 
Bike Oferta com Cadeira".

Artigo 7º
(exame médico desportivo)

7.1. Os participantes devem reunir as condições de saúde necessárias à prática 
desportiva. No ato de inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente 
preparados para o esforço inerente ao passeio em que vão participar.

Artigo 8º 
(seguro individual)

8.1. A organização do evento assegura aos inscritos um seguro de Acidentes Pessoais, 
conforme previsto nos arto 16 e 17 do DL 10/09 de 12 de Janeiro, com um capital de 
morte ou invalidez permanente de 25.000 Euros e despesas de tratamento hospitalar 
até 15.000 Euros, e assistência ambulatória até 1.500 euros. O seguro tem uma 
franquia de 90 euros por sinistro e é a cargo do respetivo segurado(a). A organização 
não se responsabiliza por situações que não estejam abrangidos por este seguro.

Artigo 9º 
(uso de imagem)

9.1. Com a participação no World Bike Tour Lisboa 2018, cada participante autoriza 
expressamente a Organização do World Bike Tour (ou seus com direito) a utilizar 
ou fazer utilizar, reproduzir ou fazer reproduzir o seu nome, imagem, voz e sua 
prestação desportiva no quadro do World Bike Tour, com vista a exploração direta 
ou indireta ou sob forma derivada desta prova em todos os suportes publicitários 
em Portugal, e no mundo inteiro, por todos os meios conhecidos ou 
desconhecidos atualmente.

Artigo 10º
(proteção de dados)

10.1. Com a inscrição e participação no World Bike Tour Lisboa 2018, cada 
participante autoriza expressamente a Organização do World Bike Tour (ou seus 
com direito) a utilizar ou fazer utilizar, os seus dados pessoais para efeitos da própria 
inscrição, do seguro desportivo do Evento e à exploração direta ou indireta ou sob 
forma derivada desta aos seus patrocinadores e parceiros em Portugal, e no mundo 
inteiro, por todos os meios publicitários conhecidos ou desconhecidos atualmente.

Artigo 11º
(disposições gerais)

11.1. Todos os casos omissos ao presente regulamento, bem como respetivas 
alterações, serão decididos pela Organização do World Bike Tour Lisboa 2018.

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR PELO ENCARREGADO 
DE EDUCAÇÃO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº..............................., na qualidade de Encarregado de Educação, de .................................................
............................................................... portador do documento de identificação nº ........................, 
declaro que autorizo a sua participação no evento World Bike Tour Lisboa 2018 a 
realizar-se no dia 05 de Agosto de 2018 em Lisboa.

Aquando da participação do menor, sem acompanhamento pelo Encarregado de 
Educação, toda e qualquer responsabilidade que seja omissa ao regulamento recai 
sobre o responsável aqui identificado. Autorizo também, a título gratuito, a recolha 
e utilização de imagens do meu (minha) educando(a) no âmbito do evento World 
Bike Tour Lisboa e que farei todas as diligências no sentido de ser realizado um 
controlo médico prévio ao meu (minha) educando(a).

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO KIT DE PARTICIPAÇÃO 
POR TERCEIRO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº................................, na qualidade de participante no WBT Lisboa 2018, por motivos de 
força maior, que impedem a minha presença na Expo WBT de 01 a 04 de Agosto de 
2018, declaro que autorizo que o(a) cidadão (a) ................................................................................, 
portador(a) do documento de Identificação nº .......................................................... efetue o 
levantamento do meu Kit de participação que me permitirá participar no World 
Bike Tour Lisboa 2018, no próximo dia 05 de Agosto de 2018.

Aquando do levantamento do meu Kit a pessoa autorizada, terá que comparecer 
perante a organização, com cópia do meu documento de Identificação e originais 
da minha inscrição.

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018



www.worldbiketour.pt

Rua Quinta da Fervença, 13 - Menos 1A,
2625-143 Póvoa de Santa Iria

WORLD BIKE TOUR LISBOA 2018
Regulamento Oficial

Artigo 1º
(designação)

1.1. Numa organização da Happiness Condition, vai realizar-se no dia 05 de Agosto 
de 2018, em Lisboa, a 9ª edição do World Bike Tour Lisboa;

1.2. O World Bike Tour Lisboa é um passeio ciclístico, para maiores de 12 anos 
(completados à data da realização do Passeio), sem objetivos competitivos, que 
contará com a participação limite de 6.000 pessoas;

1.3. O World Bike Tour Lisboa irá permitir a participação de até um limite de 100 crianças (de 
09 a 22 kg), utilizando para o efeito cadeiras traseiras acopladas às bicicletas. As referidas 
crianças e respetivos tutores deverão estar enquadrados e cumprirem as regras específicas 
criadas para a sua participação e que aceitam aquando da respetiva inscrição;

1.4. O Passeio tem previsão de partida na Praça do Império e chegada na Praça do Comércio; 

1.5. O World Bike Tour Lisboa reserva-se ao direito de alterar o percurso do evento 
sem aviso prévio;

1.6. Por motivos alheios à sua vontade, o World Bike Tour Lisboa poderá alterar a 
data do evento.

Artigo 2º
(sede da organização)

2.1. O World Bike Tour Lisboa 2018 é uma organização da Happiness Condition, com 
sede na Rua Quinta da Fervença, 13 – Menos 1A, 2625-143 Póvoa de Santa Iria.

Artigo 3º
(inscrições)

3.1. As informações sobre o período, local e preço de inscrições estarão disponíveis 
no Site Oficial www.worldbiketour.pt;

3.2. As inscrições serão limitadas e divididas no seguinte formato: 

3.2.1. Kit Bike Oferta;

3.2.2. Kit Bike Oferta com Cadeira;

3.2.3. Kit Bike Própria;

3.2.4. Kit Bike Própria com Cadeira;

3.3. Os participantes da categoria “Kit Bike Oferta” terão direito ao Kit, composto 
por: bicicleta, capacete, mochila, pochete, bidon, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. 
A utilização deste kit é obrigatória para participar no passeio;

3.4. Os participantes da categoria “Kit Bike Oferta com Cadeira” terão direito ao Kit, 
composto por: bicicleta, cadeira traseira de criança (de 09 a 22 kg), capacete de 
adulto, capacete de criança, mochila, pochete, 2 bidons, t-shirt, dorsal e pulseira de 
acesso. A utilização deste kit é obrigatória para participar no passeio;

3.5. Os participantes da categoria “Kit Bike Própria”, que participarão no passeio 
com bicicleta própria, terão direito ao Kit composto por: capacete, mochila, 
pochete, bidon, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. A utilização deste kit é 
obrigatória para participar no passeio;

3.6. Os participantes da categoria “Kit Bike Própria com Cadeira”, que participarão 
no passeio com bicicleta própria, terão direito ao Kit composto por: capacete de 
adulto, capacete de criança, cadeira traseira de criança (de 09 a 22 kg), mochila, 
pochete, 2 bidons, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. A utilização deste kit é 
obrigatória para participar no passeio;

3.7. A inscrição é pessoal e intransmissível;

3.8. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, nem a bicicleta aos participantes da categoria “Kit Bike 
Oferta”, caso a pessoa não participe no evento;

3.8.1. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, nem a bicicleta aos participantes da categoria “Kit Bike 
Oferta com Cadeira”, caso as pessoas não participem no evento;

3.8.2. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, aos participantes da categoria “Kit Bike Própria”, caso a 
pessoa não participe no evento;

3.8.3. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, aos participantes da categoria “Kit Bike Própria com 
Cadeira”, caso as pessoas não participem no evento;

3.9. A qualquer tempo, o World Bike Tour Lisboa poderá criar novos tipos e preços 
de inscrições que serão divulgados no site www.worldbiketour.pt;

3.10. A participação de pessoas com deficiência psicológica ou física é possível se o 
participante tiver a sua própria Handbike, inscrevendo-se na categoria Kit Bike Própria;

3.11. A participação de invisuais é possível se o participante tiver a sua própria Tandem, 
inscrevendo-se na categoria Kit Bike Própria, sendo que serão consideradas duas 
inscrições para efeitos do Seguro do evento;

3.12. Não serão permitidas trocas ou transferências de inscrições de uma categoria 
para outra (exemplo: Kit Bike Própria para Kit Bike Oferta ou vice-versa) e nem será 
devolvido o valor pago. Também não serão aceites inscrições em duplicidade.

Artigo 4º
(participação)

4.1. Categoria “Kit Bike Oferta” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos e equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, 
mochila, pochete, bidon e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a 
partida será junto à Praça do Império);

4.2. Categoria “Kit Bike Oferta com Cadeira” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos e equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, 
pochete, bidon, cadeira de criança e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a 
partida será junto à Praça do Império). A criança também deverá ser inscrita, sendo a 
sua inscrição intransmissível e vinculada ao adulto que com ela participar;

4.3. Categoria “Kit Bike Própria” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos, que compareçam com a sua bicicleta, equipados com o 
respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, pochete, bidon e pulseira de acesso, 
fornecidos pela organização (a partida será junto à Praça do Império);

4.4. Categoria “Kit Bike Própria com Cadeira” – só poderão participar no Passeio, 
aqueles devidamente inscritos, que compareçam com a sua bicicleta e cadeira de 
criança instalada pelo próprio, exclusivamente fornecida pelo WBT Lisboa 2018, 
equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, pochete na sua 
bicicleta, bidon e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a partida será 
junto à Praça do Império). A criança também deverá ser inscrita, sendo a sua 
inscrição intransmissível e vinculada ao adulto que com ela participar;

4.5. Apenas serão admitidos participantes a partir dos 12 anos de idade, 
completados até à data do evento, exceto os participantes através das inscrições 
"Bike Oferta com Cadeira" e "Bike Própria com Cadeira". Os representantes legais ou 
encarregados de educação dos menores que participem no evento, deverão 
preencher a declaração autorizando a sua participação, reconhecendo em nome 
do participante o teor deste Regulamento;

4.6. Os participantes terão que comparecer nas áreas de acesso à partida entre as 
10h30 e as 11h00 do dia 05 de Agosto de 2018;

4.7. Por motivos de sustentabilidade, com vista à redução de lixo produzido 
aquando do evento, o World Bike Tour Lisboa entregará a cada participante, na 
EXPO WBT de entrega de kits, um mínimo de meio litro de água. Não haverá 
abastecimentos ou entrega de água no final do evento, cabendo a cada 
participante providenciar a sua respetiva hidratação. Desta forma, além de ser 
garantida a fluidez da chegada, evitar-se-á produção de resíduos.

Artigo 5º 
(regras de segurança)

5.1. Os participantes não se poderão fazer acompanhar de animais, skates, patins, 
cadeiras de criança (exceto os inscritos na "Bike Oferta com Cadeira" e Bike Própria 
com Cadeira), etc;

5.2. Os participantes das categorias “Kit Bike Oferta” e "Kit Bike Oferta com Cadeira" 
deverão entrar nas portas devidamente numeradas, onde estarão colocadas as 
bicicletas, com o seu respetivo número de participante. É absolutamente proibido 
manusear qualquer bicicleta diferente daquela que está numerada com a 
identificação que lhe foi atribuída. É obrigatório o uso do Kit que lhe foi entregue 
para aceder ao local da partida;

5.3. Os participantes das categorias “Kit Bike Própria” e "Kit Bike Própria com 
Cadeira" deverão entrar no acesso devidamente identificado, utilizando a sua 
própria bicicleta. É obrigatório o uso do Kit que lhe foi entregue para aceder ao local 
da partida;

5.4. Todos os participantes têm de seguir as instruções transmitidas pelos elementos 
da organização da prova e das forças policiais (GNR-BT, PSP e Polícia Municipal);

5.5. A organização controlará o ritmo do passeio, a fim de evitar acidentes, 
mantendo uma velocidade moderada. É expressamente proibida a ultrapassagem 
dos elementos da organização que farão o controlo de velocidade;

5.6. Os participantes não poderão sair das faixas de rodagem destinadas ao Evento; 

5.7. Os participantes, assim que entrarem na sua Zona de participação na partida, 
não poderão sair da mesma até que o Passeio se inicie.

Artigo 6º
(kit de participação)

6.1. Só é possível o levantamento do Kit de participação mediante a apresentação 
do Documento de Identificação do participante e do respetivo recibo (não serão 
aceites fotocópias). No caso do titular da inscrição não poder deslocar-se para 
efetuar o levantamento, poderá uma terceira pessoa fazê-lo mediante a 
apresentação de uma autorização escrita do titular da inscrição, cópia do 
Documento de identificação do titular, bem como, os recibos originais da inscrição;

6.2. O levantamento do Kit de participação terá de ser efetuado entre os dias 01 e 
04 de Agosto de 2018, na Expo WBT, que se realizará numa tenda montada para o 
efeito, na Praça do Comércio, das 10h00 as 19h00. A entrada no espaço encerra 
diariamente pelas 18h30;

6.3. No dia do Passeio, 05 de Agosto de 2018, é obrigatório o uso de todo o Kit 
fornecido pela Organização;

6.4. Os diferentes Kits disponibilizados pelo World Bike Tour Lisboa terão imagem 
dos patrocinadores do evento, podendo os seus formatos, cores e logotipos serem 
alterados pela Organização;

6.5. As imagens dos Kits World Bike Tour Lisboa, apresentadas nos diferentes 
suportes de comunicação, são meramente ilustrativas;

6.6. A Organização do World Bike Tour Lisboa, na reta de partida do Passeio, 
instalará as bicicletas para os participantes das categorias “Kit Bike Oferta” e "Kit 
Bike Oferta com Cadeira".

Artigo 7º
(exame médico desportivo)

7.1. Os participantes devem reunir as condições de saúde necessárias à prática 
desportiva. No ato de inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente 
preparados para o esforço inerente ao passeio em que vão participar.

Artigo 8º 
(seguro individual)

8.1. A organização do evento assegura aos inscritos um seguro de Acidentes Pessoais, 
conforme previsto nos arto 16 e 17 do DL 10/09 de 12 de Janeiro, com um capital de 
morte ou invalidez permanente de 25.000 Euros e despesas de tratamento hospitalar 
até 15.000 Euros, e assistência ambulatória até 1.500 euros. O seguro tem uma 
franquia de 90 euros por sinistro e é a cargo do respetivo segurado(a). A organização 
não se responsabiliza por situações que não estejam abrangidos por este seguro.

Artigo 9º 
(uso de imagem)

9.1. Com a participação no World Bike Tour Lisboa 2018, cada participante autoriza 
expressamente a Organização do World Bike Tour (ou seus com direito) a utilizar 
ou fazer utilizar, reproduzir ou fazer reproduzir o seu nome, imagem, voz e sua 
prestação desportiva no quadro do World Bike Tour, com vista a exploração direta 
ou indireta ou sob forma derivada desta prova em todos os suportes publicitários 
em Portugal, e no mundo inteiro, por todos os meios conhecidos ou 
desconhecidos atualmente.

Artigo 10º
(proteção de dados)

10.1. Com a inscrição e participação no World Bike Tour Lisboa 2018, cada 
participante autoriza expressamente a Organização do World Bike Tour (ou seus 
com direito) a utilizar ou fazer utilizar, os seus dados pessoais para efeitos da própria 
inscrição, do seguro desportivo do Evento e à exploração direta ou indireta ou sob 
forma derivada desta aos seus patrocinadores e parceiros em Portugal, e no mundo 
inteiro, por todos os meios publicitários conhecidos ou desconhecidos atualmente.

Artigo 11º
(disposições gerais)

11.1. Todos os casos omissos ao presente regulamento, bem como respetivas 
alterações, serão decididos pela Organização do World Bike Tour Lisboa 2018.

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR PELO ENCARREGADO 
DE EDUCAÇÃO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº..............................., na qualidade de Encarregado de Educação, de .................................................
............................................................... portador do documento de identificação nº ........................, 
declaro que autorizo a sua participação no evento World Bike Tour Lisboa 2018 a 
realizar-se no dia 05 de Agosto de 2018 em Lisboa.

Aquando da participação do menor, sem acompanhamento pelo Encarregado de 
Educação, toda e qualquer responsabilidade que seja omissa ao regulamento recai 
sobre o responsável aqui identificado. Autorizo também, a título gratuito, a recolha 
e utilização de imagens do meu (minha) educando(a) no âmbito do evento World 
Bike Tour Lisboa e que farei todas as diligências no sentido de ser realizado um 
controlo médico prévio ao meu (minha) educando(a).

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO KIT DE PARTICIPAÇÃO 
POR TERCEIRO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº................................, na qualidade de participante no WBT Lisboa 2018, por motivos de 
força maior, que impedem a minha presença na Expo WBT de 01 a 04 de Agosto de 
2018, declaro que autorizo que o(a) cidadão (a) ................................................................................, 
portador(a) do documento de Identificação nº .......................................................... efetue o 
levantamento do meu Kit de participação que me permitirá participar no World 
Bike Tour Lisboa 2018, no próximo dia 05 de Agosto de 2018.

Aquando do levantamento do meu Kit a pessoa autorizada, terá que comparecer 
perante a organização, com cópia do meu documento de Identificação e originais 
da minha inscrição.

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018



www.worldbiketour.pt

Rua Quinta da Fervença, 13 - Menos 1A,
2625-143 Póvoa de Santa Iria

WORLD BIKE TOUR LISBOA 2018
Regulamento Oficial

Artigo 1º
(designação)

1.1. Numa organização da Happiness Condition, vai realizar-se no dia 05 de Agosto 
de 2018, em Lisboa, a 9ª edição do World Bike Tour Lisboa;

1.2. O World Bike Tour Lisboa é um passeio ciclístico, para maiores de 12 anos 
(completados à data da realização do Passeio), sem objetivos competitivos, que 
contará com a participação limite de 6.000 pessoas;

1.3. O World Bike Tour Lisboa irá permitir a participação de até um limite de 100 crianças (de 
09 a 22 kg), utilizando para o efeito cadeiras traseiras acopladas às bicicletas. As referidas 
crianças e respetivos tutores deverão estar enquadrados e cumprirem as regras específicas 
criadas para a sua participação e que aceitam aquando da respetiva inscrição;

1.4. O Passeio tem previsão de partida na Praça do Império e chegada na Praça do Comércio; 

1.5. O World Bike Tour Lisboa reserva-se ao direito de alterar o percurso do evento 
sem aviso prévio;

1.6. Por motivos alheios à sua vontade, o World Bike Tour Lisboa poderá alterar a 
data do evento.

Artigo 2º
(sede da organização)

2.1. O World Bike Tour Lisboa 2018 é uma organização da Happiness Condition, com 
sede na Rua Quinta da Fervença, 13 – Menos 1A, 2625-143 Póvoa de Santa Iria.

Artigo 3º
(inscrições)

3.1. As informações sobre o período, local e preço de inscrições estarão disponíveis 
no Site Oficial www.worldbiketour.pt;

3.2. As inscrições serão limitadas e divididas no seguinte formato: 

3.2.1. Kit Bike Oferta;

3.2.2. Kit Bike Oferta com Cadeira;

3.2.3. Kit Bike Própria;

3.2.4. Kit Bike Própria com Cadeira;

3.3. Os participantes da categoria “Kit Bike Oferta” terão direito ao Kit, composto 
por: bicicleta, capacete, mochila, pochete, bidon, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. 
A utilização deste kit é obrigatória para participar no passeio;

3.4. Os participantes da categoria “Kit Bike Oferta com Cadeira” terão direito ao Kit, 
composto por: bicicleta, cadeira traseira de criança (de 09 a 22 kg), capacete de 
adulto, capacete de criança, mochila, pochete, 2 bidons, t-shirt, dorsal e pulseira de 
acesso. A utilização deste kit é obrigatória para participar no passeio;

3.5. Os participantes da categoria “Kit Bike Própria”, que participarão no passeio 
com bicicleta própria, terão direito ao Kit composto por: capacete, mochila, 
pochete, bidon, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. A utilização deste kit é 
obrigatória para participar no passeio;

3.6. Os participantes da categoria “Kit Bike Própria com Cadeira”, que participarão 
no passeio com bicicleta própria, terão direito ao Kit composto por: capacete de 
adulto, capacete de criança, cadeira traseira de criança (de 09 a 22 kg), mochila, 
pochete, 2 bidons, t-shirt, dorsal e pulseira de acesso. A utilização deste kit é 
obrigatória para participar no passeio;

3.7. A inscrição é pessoal e intransmissível;

3.8. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, nem a bicicleta aos participantes da categoria “Kit Bike 
Oferta”, caso a pessoa não participe no evento;

3.8.1. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, nem a bicicleta aos participantes da categoria “Kit Bike 
Oferta com Cadeira”, caso as pessoas não participem no evento;

3.8.2. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, aos participantes da categoria “Kit Bike Própria”, caso a 
pessoa não participe no evento;

3.8.3. A Organização reserva-se ao direito de não reembolsar o valor da inscrição, ou 
qualquer outro brinde, aos participantes da categoria “Kit Bike Própria com 
Cadeira”, caso as pessoas não participem no evento;

3.9. A qualquer tempo, o World Bike Tour Lisboa poderá criar novos tipos e preços 
de inscrições que serão divulgados no site www.worldbiketour.pt;

3.10. A participação de pessoas com deficiência psicológica ou física é possível se o 
participante tiver a sua própria Handbike, inscrevendo-se na categoria Kit Bike Própria;

3.11. A participação de invisuais é possível se o participante tiver a sua própria Tandem, 
inscrevendo-se na categoria Kit Bike Própria, sendo que serão consideradas duas 
inscrições para efeitos do Seguro do evento;

3.12. Não serão permitidas trocas ou transferências de inscrições de uma categoria 
para outra (exemplo: Kit Bike Própria para Kit Bike Oferta ou vice-versa) e nem será 
devolvido o valor pago. Também não serão aceites inscrições em duplicidade.

Artigo 4º
(participação)

4.1. Categoria “Kit Bike Oferta” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos e equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, 
mochila, pochete, bidon e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a 
partida será junto à Praça do Império);

4.2. Categoria “Kit Bike Oferta com Cadeira” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos e equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, 
pochete, bidon, cadeira de criança e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a 
partida será junto à Praça do Império). A criança também deverá ser inscrita, sendo a 
sua inscrição intransmissível e vinculada ao adulto que com ela participar;

4.3. Categoria “Kit Bike Própria” – só poderão participar no Passeio, aqueles 
devidamente inscritos, que compareçam com a sua bicicleta, equipados com o 
respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, pochete, bidon e pulseira de acesso, 
fornecidos pela organização (a partida será junto à Praça do Império);

4.4. Categoria “Kit Bike Própria com Cadeira” – só poderão participar no Passeio, 
aqueles devidamente inscritos, que compareçam com a sua bicicleta e cadeira de 
criança instalada pelo próprio, exclusivamente fornecida pelo WBT Lisboa 2018, 
equipados com o respetivo dorsal, capacete, t-shirt, mochila, pochete na sua 
bicicleta, bidon e pulseira de acesso, fornecidos pela organização (a partida será 
junto à Praça do Império). A criança também deverá ser inscrita, sendo a sua 
inscrição intransmissível e vinculada ao adulto que com ela participar;

4.5. Apenas serão admitidos participantes a partir dos 12 anos de idade, 
completados até à data do evento, exceto os participantes através das inscrições 
"Bike Oferta com Cadeira" e "Bike Própria com Cadeira". Os representantes legais ou 
encarregados de educação dos menores que participem no evento, deverão 
preencher a declaração autorizando a sua participação, reconhecendo em nome 
do participante o teor deste Regulamento;

4.6. Os participantes terão que comparecer nas áreas de acesso à partida entre as 
10h30 e as 11h00 do dia 05 de Agosto de 2018;

4.7. Por motivos de sustentabilidade, com vista à redução de lixo produzido 
aquando do evento, o World Bike Tour Lisboa entregará a cada participante, na 
EXPO WBT de entrega de kits, um mínimo de meio litro de água. Não haverá 
abastecimentos ou entrega de água no final do evento, cabendo a cada 
participante providenciar a sua respetiva hidratação. Desta forma, além de ser 
garantida a fluidez da chegada, evitar-se-á produção de resíduos.

Artigo 5º 
(regras de segurança)

5.1. Os participantes não se poderão fazer acompanhar de animais, skates, patins, 
cadeiras de criança (exceto os inscritos na "Bike Oferta com Cadeira" e Bike Própria 
com Cadeira), etc;

5.2. Os participantes das categorias “Kit Bike Oferta” e "Kit Bike Oferta com Cadeira" 
deverão entrar nas portas devidamente numeradas, onde estarão colocadas as 
bicicletas, com o seu respetivo número de participante. É absolutamente proibido 
manusear qualquer bicicleta diferente daquela que está numerada com a 
identificação que lhe foi atribuída. É obrigatório o uso do Kit que lhe foi entregue 
para aceder ao local da partida;

5.3. Os participantes das categorias “Kit Bike Própria” e "Kit Bike Própria com 
Cadeira" deverão entrar no acesso devidamente identificado, utilizando a sua 
própria bicicleta. É obrigatório o uso do Kit que lhe foi entregue para aceder ao local 
da partida;

5.4. Todos os participantes têm de seguir as instruções transmitidas pelos elementos 
da organização da prova e das forças policiais (GNR-BT, PSP e Polícia Municipal);

5.5. A organização controlará o ritmo do passeio, a fim de evitar acidentes, 
mantendo uma velocidade moderada. É expressamente proibida a ultrapassagem 
dos elementos da organização que farão o controlo de velocidade;

5.6. Os participantes não poderão sair das faixas de rodagem destinadas ao Evento; 

5.7. Os participantes, assim que entrarem na sua Zona de participação na partida, 
não poderão sair da mesma até que o Passeio se inicie.

Artigo 6º
(kit de participação)

6.1. Só é possível o levantamento do Kit de participação mediante a apresentação 
do Documento de Identificação do participante e do respetivo recibo (não serão 
aceites fotocópias). No caso do titular da inscrição não poder deslocar-se para 
efetuar o levantamento, poderá uma terceira pessoa fazê-lo mediante a 
apresentação de uma autorização escrita do titular da inscrição, cópia do 
Documento de identificação do titular, bem como, os recibos originais da inscrição;

6.2. O levantamento do Kit de participação terá de ser efetuado entre os dias 01 e 
04 de Agosto de 2018, na Expo WBT, que se realizará numa tenda montada para o 
efeito, na Praça do Comércio, das 10h00 as 19h00. A entrada no espaço encerra 
diariamente pelas 18h30;

6.3. No dia do Passeio, 05 de Agosto de 2018, é obrigatório o uso de todo o Kit 
fornecido pela Organização;

6.4. Os diferentes Kits disponibilizados pelo World Bike Tour Lisboa terão imagem 
dos patrocinadores do evento, podendo os seus formatos, cores e logotipos serem 
alterados pela Organização;

6.5. As imagens dos Kits World Bike Tour Lisboa, apresentadas nos diferentes 
suportes de comunicação, são meramente ilustrativas;

6.6. A Organização do World Bike Tour Lisboa, na reta de partida do Passeio, 
instalará as bicicletas para os participantes das categorias “Kit Bike Oferta” e "Kit 
Bike Oferta com Cadeira".

Artigo 7º
(exame médico desportivo)

7.1. Os participantes devem reunir as condições de saúde necessárias à prática 
desportiva. No ato de inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente 
preparados para o esforço inerente ao passeio em que vão participar.

Artigo 8º 
(seguro individual)

8.1. A organização do evento assegura aos inscritos um seguro de Acidentes Pessoais, 
conforme previsto nos arto 16 e 17 do DL 10/09 de 12 de Janeiro, com um capital de 
morte ou invalidez permanente de 25.000 Euros e despesas de tratamento hospitalar 
até 15.000 Euros, e assistência ambulatória até 1.500 euros. O seguro tem uma 
franquia de 90 euros por sinistro e é a cargo do respetivo segurado(a). A organização 
não se responsabiliza por situações que não estejam abrangidos por este seguro.

Artigo 9º 
(uso de imagem)

9.1. Com a participação no World Bike Tour Lisboa 2018, cada participante autoriza 
expressamente a Organização do World Bike Tour (ou seus com direito) a utilizar 
ou fazer utilizar, reproduzir ou fazer reproduzir o seu nome, imagem, voz e sua 
prestação desportiva no quadro do World Bike Tour, com vista a exploração direta 
ou indireta ou sob forma derivada desta prova em todos os suportes publicitários 
em Portugal, e no mundo inteiro, por todos os meios conhecidos ou 
desconhecidos atualmente.

Artigo 10º
(proteção de dados)

10.1. Com a inscrição e participação no World Bike Tour Lisboa 2018, cada 
participante autoriza expressamente a Organização do World Bike Tour (ou seus 
com direito) a utilizar ou fazer utilizar, os seus dados pessoais para efeitos da própria 
inscrição, do seguro desportivo do Evento e à exploração direta ou indireta ou sob 
forma derivada desta aos seus patrocinadores e parceiros em Portugal, e no mundo 
inteiro, por todos os meios publicitários conhecidos ou desconhecidos atualmente.

Artigo 11º
(disposições gerais)

11.1. Todos os casos omissos ao presente regulamento, bem como respetivas 
alterações, serão decididos pela Organização do World Bike Tour Lisboa 2018.

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR PELO ENCARREGADO 
DE EDUCAÇÃO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº..............................., na qualidade de Encarregado de Educação, de .................................................
............................................................... portador do documento de identificação nº ........................, 
declaro que autorizo a sua participação no evento World Bike Tour Lisboa 2018 a 
realizar-se no dia 05 de Agosto de 2018 em Lisboa.

Aquando da participação do menor, sem acompanhamento pelo Encarregado de 
Educação, toda e qualquer responsabilidade que seja omissa ao regulamento recai 
sobre o responsável aqui identificado. Autorizo também, a título gratuito, a recolha 
e utilização de imagens do meu (minha) educando(a) no âmbito do evento World 
Bike Tour Lisboa e que farei todas as diligências no sentido de ser realizado um 
controlo médico prévio ao meu (minha) educando(a).

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO KIT DE PARTICIPAÇÃO 
POR TERCEIRO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº................................, na qualidade de participante no WBT Lisboa 2018, por motivos de 
força maior, que impedem a minha presença na Expo WBT de 01 a 04 de Agosto de 
2018, declaro que autorizo que o(a) cidadão (a) ................................................................................, 
portador(a) do documento de Identificação nº .......................................................... efetue o 
levantamento do meu Kit de participação que me permitirá participar no World 
Bike Tour Lisboa 2018, no próximo dia 05 de Agosto de 2018.

Aquando do levantamento do meu Kit a pessoa autorizada, terá que comparecer 
perante a organização, com cópia do meu documento de Identificação e originais 
da minha inscrição.

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018



www.worldbiketour.pt

Rua Quinta da Fervença, 13 - Menos 1A,
2625-143 Póvoa de Santa Iria

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR, EM CADEIRA 
ACOPLADA À BICICLETA, PELO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Eu, .........................................................., portador do documento de identificação 
nº..............................., na qualidade de Encarregado de Educação, de .................................................
............................................................... portador do documento de identificação nº ........................, 
declaro que autorizo a sua participação em cadeira acoplada à bicicleta,  no evento 
World Bike Tour Lisboa 2018 a realizar-se no dia 05 de Agosto de 2018 em Lisboa.

Aquando da participação do menor, sem acompanhamento pelo Encarregado de 
Educação, toda e qualquer responsabilidade que seja omissa ao regulamento recai 
sobre o responsável aqui identificado. Autorizo também, a título gratuito, a recolha 
e utilização de imagens do meu (minha) educando(a) no âmbito do evento World 
Bike Tour Lisboa e que farei todas as diligências no sentido de ser realizado um 
controlo médico prévio ao meu (minha) educando(a).

Declaro que li e aceito o Regulamento do Evento, comprometendo-me desde já a 
cumprir todas as suas condições.

Lisboa, .... de .................de 2018


