LandMania Clube de Portugal
Regulamento para organização de
passeios / eventos
ENQUADRAMENTO
O LandMania Clube de Portugal (LCP) promove um funcionamento
descentralizado e que envolva todos os seus associados. Deste modo,
qualquer associado poderá propor e organizar passeios, ou outros eventos,
preferencialmente na sua área de residência.
Este Regulamento pretende ser um documento de ajuda a todos os associados
que pretendam organizar passeios sobre a égide do LandMania Clube de
Portugal. Assim, todos os passeios organizados pelo LCP, quer sejam da
responsabilidade da Direção, das delegações/núcleos ou de um grupo de
associados que não integre nenhuma destas estruturas, devem obedecer às
regras seguintes, sendo o seu cumprimento sempre da responsabilidade do
grupo organizador.
Assim, o evento deverá:
1. Ter sido aprovado e autorizado pela Direção do LCP;
2. Estar devidamente licenciado pelas autoridades competentes (Câmaras
Municipais, GNR, ICN, Estradas de Portugal, etc., conforme necessário);
3. Não ter qualquer carácter competitivo;
4. Estar aberto a todos os associados do LCP e destinar-se
exclusivamente a estes;
5. Ser devidamente divulgado, indicando, nomeadamente, o grau de
dificuldade e características do percurso;
6. Possuir, no grupo organizador, um número suficiente de associados que
garanta todas as condições de funcionamento e de apoio aos
participantes;
7. Garantir que no final do passeio são recolhidos sinais e ou marcas
colocadas para o passeio;

8. Não ter carácter lucrativo, sendo os valores cobrados apenas para
pagamento das despesas efectivas da actividade. No caso de haver um
excedente, esse deverá ser salvaguardado para utilização em caso de,
num próximo evento, haver deficit para cobrir.
9. Garantir que os participantes obedecem ao seguinte Regulamento:
Regulamento do evento :
1 – Este evento não tem carácter competitivo, tratando-se de um passeio
turístico.
2 – Mantenha-se nos caminhos já existentes.
3 – Guie com cuidado, para minimizar a erosão e os danos no terreno. Pisar
terreno muito mole provoca regueiras que vão ser canais para a chuva que
causará erosão.
4 – “Tão devagar quanto possível, tão depressa quão necessário” – isto
permite-lhe vencer a maioria dos obstáculos fora de estrada e minimiza o
impacto ambiental. Se o seu veículo está equipado com bloqueio do diferencial,
engrene-o antes de se aventurar em locais com pouca tracção (lama, areia,
etc.), reduzindo a possibilidade do “patinar” das rodas e minimizando os danos
no solo.
5 – Os animais primeiro! Todos os animais podem ser perturbados por um
todo-o-terreno; por isso, prepare-se para prosseguir devagar ou mesmo parar,
desligar o motor e aguardar. Deixe-os afastarem-se à sua vontade.
6 – Assegure-se de que o seu veículo está preparado para a jornada; leve
consigo as ferramentas e os acessórios adequados. Certifique-se de que o
veículo não tem fugas, por exemplo, de óleo ou de combustível. Esteja
consciente das suas acções, mesmo quando não está a guiar; use material de
limpeza amigo do ambiente; lave os veículos longe dos cursos de água e não
dentro deles; leve consigo todo o lixo que produzir.
7 – Respeite a paz e a tranquilidade dos outros.
8 – Preparando-se para regressar à estrada, leve a cabo uma inspecção de
segurança: danos nos pneus, chaparia solta; verifique e limpe as luzes; limpe
as chapas de matrícula. Depois, guie devagar, para evitar causar problemas
aos outros utentes da estrada, pois as rodas podem projectar lama e pedras.

Utilização dos Seguros de Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais
O LandMania tem contratados, conforme legalmente exigido, seguros de RC e
AP junto da Companhia de Seguros Tranquilidade.
Para activar estes seguros para qualquer evento à necessário:
Recolher uma listagem com:




Nº. de Sócio do LandMania, Nome e nº. de CC ou data de nascimento
do condutor do LR
Nome e nº. de CC ou data de nascimento de todos os acompanhantes
Matricula do LR

Essa listagem deverá ser enviada, no dia útil imediatamente anterior ao evento
para a seguradora através do mediador Luis Costa da Gese Seguros, através
do endereço de correio eletrónico luis.costa@gese.pt com cópia para
info@landmania.pt
Deverá ser cobrado o valor de €1,00/participantes para o seguro. O valor da
cobrança dos seguros deverá ser transferido para o clube nos dias
subsequentes ao evento.

