
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Associação Académica da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Regulamento Rally das Tascas

Artigo 1.º 

Inscrição: 

1. A inscrição das equipas é feita na Sede da AAUTAD, com um limite máximo de 

30 equipas, e será feita pela ordem de chegada, no dia 8 de abril das 9:30h às 

17h.

2. No ato da inscrição é obrigatória a presença de no mínimo dois elementos da 

Equipa e a entrega do BI/CC e comprovativo de estudante (cartão de sócio da 

AAUTAD, cartão de estudante ou certificado de matrícula), bem como o 

termo de responsabilidade devidamente assinado por cada membro da 

equipa ( Anexo I) de toda a equipa.

Artigo 2.º 

Condições Gerais: 

1. Cada equipa é constituída por 5 elementos, tendo obrigatoriamente 2 elementos

do sexo oposto.

2. Cada equipa, no momento da inscrição, terá de efetuar um pagamento de 30€

(trinta euros);

3. Não poderá haver equipas constituídas apenas por alunos com uma matrícula.

4. A cada elemento da equipa, a AAUTAD oferece uma t-shirt.



Artigo 3.º 

Funcionamento: 

1. Cada equipa terá de percorrer e respeitar todos os postos do rally;

2. Em cada posto de rally cada elemento da equipa tem de beber uma bebida

obrigatória, à exceção de um elemento ou elementos que apenas tem/têm de

beber uma bebida especial.

3. Em cada posto, a equipa terá de responder a perguntas relacionadas com a

Semana Académica, Academia e a Região em que esta se encontra;

4. A ordem dos postos fornecida pela organização deve ser respeitada sobre pena

de poderem ser penalizados na pontuação.

5. As equipas que responderem corretamente às perguntas obterão 5 (cinco)

pontos por cada resposta correta.

6. Vencerá o Rally das Tascas a equipa que obtiver maior pontuação.

Artigo 4.º 

Responsabilidade: 

1. A AAUTAD não se responsabiliza por qualquer acontecimento ou dano

provocado pelos participantes, cabendo essa responsabilidade aos elementos

de cada equipa.

Artigo 5.º 

Exceções: 

1. Qualquer outra situação omissa neste regulamento a organização terá o poder

de decidir a melhor forma de resolver a situação.



 

 

 

 

 

 

 

 

Associação Acadadémica  
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 
 
 

 
Termo de Responsabilidade  

Rally Tascas 2022 

 

 

Eu,________________________________________________________, do curso 

___________________________________, número mecanográfico______________, número 

de B.I./C.C.___________________, Número de Identificação Fiscal __________________, 

número de telemóvel _______________, 

email_____________________________________________, declaro ser possuidor da 

condição física necessária à participação e conclusão da prova em que me inscrevi, nela 

participando de livre vontade e com total conhecimento do seu regulamento e 

obrigações daí decorrentes, responsabilizando-me pela minha participação e por 

eventuais danos pessoais ou materiais que venha a sofrer e/ou a causar, não imputando 

responsabilidades a pessoas, empresas ou entidades envolvidas direta ou indiretamente 

na organização ou promoção do evento.   

 

 

Assinatura: ___________________________________________ 

 

Data: _____/______/______ 
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