CONDIÇÕES GERAIS
1. Ao inscrever-se para participar nas actividades, nos termos deste Regulamento, o
participante está automaticamente a autorizar, gratuitamente e de forma definitiva e
irrevogável, a Rios & Trilhos a utilizar o seu nome, imagem e som de voz em qualquer meio de
comunicação, incluindo, impressa, televisao, eletrônica e digital, para quaisquer fins
determinados pela Rios & Trilhos.
2. A participação ou comparecimento nas actividades envolve riscos inerentes e perigo de
acidentes, danos pessoais ou físicos e danos ou perdas materiais. O participante considerou a
natureza e extensão dos riscos envolvidos, e voluntariamente escolheu assumir todos os
riscos, tanto conhecidos quanto desconhecidos, e assumiu a completa responsabilidade pela
sua participação nas actividades, declarando desde já ter conhecimento que não caberá a Rios
& Trilhos a responsabilidade direta ou indireta por tais riscos.
3. O presente Regulamento poderá ser alterado a qualquer momento, sem aviso prévio, pela
Rios & Trilhos.
4. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento, serão
julgadas e decididas exclusivamente pela Rios & Trilhos.
5. A inscrição para participação em qualquer actividade implica a aceitação total e irrestrita de
todos os itens deste Regulamento, bem como à Política de Privacidade e Termos de Uso da
Rios & Trilhos.
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/ADJUDICAÇÃO SERVIÇOS
1. 50% do valor total do serviço/atividade será necessário no ato de reserva ou até 72h da data
de início, por forma a confirmar a mesma; - 50% do valor será pago no final do
serviço/atividade, salvo outro acordo de contrato.
2. O valor de 50% pagos no ato de reserva e no caso de cancelamento, será aplicada as
seguintes normas:
3. Sem motivo justificável e falta de comparência, não será reembolsado algum valor;
4. No caso de cancelamento do serviço/atividade por razões de ordem climatérica e/ou de
segurança a definir pela organização, automaticamente será agendada nova data a fim de
cumprir atividade;
5. No caso de cancelamento por motivo de saúde, justificado ou de força maior, a organização
restitui o cliente em 40% do valor do ato de reserva.
6. O pagamento de reserva deverá ser realizado para:
NIB ----------- 0033 0000 45492355436 05
IBAN PT50 0033 0000 45492355436 05
SWIFT/BIC: BCOMPTPL - MILLENNIUM BCP V. N. GAIA PORTUGAL
SEGUROS
Caravela Seguros Companhia Seguros SA
Responsabilidade Civil – Apólice nº 81.101707
AP Grupo – Apólice nº 23.00105809
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