CAÇA AO TESOURO
REGRAS
1. A “Caça ao Tesouro” é uma marcha de montanha que se realiza por equipas;
2. Cada equipa deve ter um mínimo de 5 elementos e um máximo de 10, devendo sempre que
possível, ser acompanhados por um adulto;
3. O adulto acompanhante pode ser docente ou assistente da escola, familiar de elemento da
comunidade escolar ou antigo elemento da comunidade escolar. Todos os elementos não
pertencentes à atual comunidade escolar precisam de autorização escrita da Direção da Escola.
4. O adulto, o Chefe de Equipa e o Subchefe de Equipa são os primeiros responsáveis pela equipa,
respondendo por ela em todas as circunstâncias;
5. O aluno(a) que tenha sido alvo de procedimento disciplinar durante o ano letivo em curso e do qual
tenha sido aplicada medida disciplinar sancionatória, não pode participar.
6. As equipas são numeradas por ordem alfabética do nome de equipa.
7. Todas as autorizações de participação e respetivo pagamento [2,00 € por elemento (compartição nas
despesas de transporte para o local da atividade e regresso à escola e sorteio de 3 bicicletas)] são
entregues ao assistente operacional do pavilhão desportivo;
8. As equipas saem para o percurso por ordem numérica da sua equipa (do número menor para o
maior).
9. As equipas deverão seguir um percurso sinalizado no terreno ou em mapa, passando
obrigatoriamente pelo Posto da Partida, por Postos de Controlo intermédios, terminando no Posto
de Chegada.
10. Entre cada Posto de Controlo as equipas realizam uma tarefa proposta pela organização.
11. Sempre que a tarefa é realizada com sucesso, a equipa tem direito a uma MOEDA DE OURO DE
PAPEL;
12. No Posto de controlo as equipas podem realizar uma tarefa proposta pela organização.
13. Sempre que a tarefa é realizada com sucesso, a equipa tem direito a uma MOEDA DE OURO DE
PLÁSTICO;
14. Quando um aluno infrinja as regras determinadas neste regulamento, as regras estabelecidas no
Regulamento Interno da Escola, coloque em risco a sua segurança/saúde ou a de terceiros, não
respeite a natureza, será retirada uma moeda de ouro de plástico à equipa;
15. No Posto de Controlo Final, as equipas que entreguem as moedas correspondentes ao número de
Posto de Controlo e tenham percorrido o percurso num mínimo de 5 horas ou máximo de 7 horas,
têm direito a um bilhete de sorteio por elemento da equipa;
16. Os bilhetes dão acesso ao sorteio de 3 bicicletas;
17.O sorteio será realizado durante o intervalo das 9h45m do dia 1 de junho de 2022, na sala de
convívio dos alunos.

