Regulamento “Rally das Tascas”
Semana da Euforia 2020
Artigo 1º
Processo de Inscrição
1. As equipas são compostas por 4 (quatro) elementos, tendo estes que ser,
obrigatoriamente, alunos matriculados na Universidade do Minho.
2. A inscrição tem de ser feita até ao dia 10 de fevereiro de 2020, às 12:00 horas, nos
Gabinetes de Apoio ao Aluno (GAA) dos campi de Azurém e Gualtar ou através do seguinte
formulário online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScouvv8NhR0gZsnJRuQkvoQkIzkMINja4Q8q
Z7YHoXhcxILmQ/viewform
3. As equipas que se inscrevam pelo formulário online, terão de concluir a inscrição com o
pagamento da mesma nos GAA, até ao dia 10 de fevereiro de 2020, às 12h00.
4. O valor para a inscrição no “Rally das Tascas 2019” é de 32€ (trinta e dois euros) por
equipa.
5. A inscrição dá direito à participação no evento e a uma t-shirt.
6. O limite máximo de equipas é de 80 (oitenta), no conjunto de inscritos entre Braga e
Guimarães.
a. Ficarão inscritas as primeiras 80 equipas que se inscrevam e efetuem o pagamento.

Artigo 2º
Prémio “Rally das Tascas 2020”
1. O prémio para as equipas vencedoras do “Rally das Tascas 2020” é 1 (um) bilhete geral
para o festival MEO Marés Vivas 2020 por elemento, quer para equipa vencedora em
Braga, quer para a vencedora em Guimarães.
2. Haverá apenas 1 (uma) equipa vencedora em Braga e 1 em Guimarães.
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Artigo 3º
Condições para atribuição dos prémios
1. As equipas deverão estar à hora de início estipulada, nos pontos de partida definidos para
o rally.
a. O início em Braga será às 20:00 horas;
b. O início em Guimarães será às 17:00 horas;
2. As equipas deverão passar por todos os bares e pontos do percurso estabelecidos.
3. Serão atribuídas questões em cada ponto do percurso, às quais deverão ser respondidas.
4. Serão também atribuídos pontos pelos desafios que encontrarão ao longo do percurso.
5. As equipas com o maior número de respostas corretas e maior número de pontos nos
desafios serão aclamadas vencedoras do “Rally das Tascas 2020”.
6. As equipas que demorarem mais tempo do que o limite definido perdem o direito a vencer
o prémio do “Rally das Tascas 2020”, independentemente do número de respostas
corretas dos questionários.
a. A hora limite de chegada das equipas ao fim do percurso é às 00:00 horas em Braga.
b. A hora limite de chegada das equipas ao fim do percurso é às 21:00 horas em
Guimarães.
7. A AAUMinho reserva-se no direito de deliberar a desclassificação de qualquer equipa por
outros motivos omissos neste regulamento, desde que o comportamento da equipa em
questão justifique a penalização.

Braga, 27 de janeiro de 2020
Pelo Departamento Recreativo,

__________________________________________________
(Catarina Ferreira - Vice-Presidente)
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