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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

 PEDDY PAPER

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. A Câmara Municipal de Ponte da Barca promove um Peddy Paper no âmbito da programação

da IV edição do BARCA JOVEM.

1.2. O Peddy Paper é uma prova pedestre de orientação para equipas que consiste num percurso

ao  qual  estão  associadas  perguntas  ou  tarefas  a  serem  respondidas/executadas  pelos

participantes. 

2. OBJETIVO

2.1.  O  Peddy  Paper  tem  como  objetivo  a  atividade  lúdica,  proporcionando  aos  jovens

conhecimento sobre vários temas e locais do concelho de Ponte da Barca.

3. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

3.1. O Peddy Paper realiza-se no dia 14 de julho 2017, sexta feira, entre as 09h30 e as 12h00,

com saída do  átrio do edifico dos Paços do concelho. 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. A participação no Peddy Paper é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até às 17h30, do dia

13/07/2017.

4.2. As inscrições podem ser efetuadas através de formulário próprio, disponível online, na página

do  município,  que  poderá  ser  enviado  para  o  e-mail:  juventude@cmpb.pt ou  ser  entregue

pessoalmente no Serviço de Saúde, Ação Social e Juventude da Câmara Municipal de Ponte da

Barca. 

4.3. Podem inscrever-se jovens dos 12 aos 35 anos (inclusive).

4.4. Excecionalmente, podem ainda inscrever-se jovens com idades inferiores a 12 anos desde

que integrados em grupos inscritos por instituições e/ou associações juvenis responsáveis pelo

acompanhamento de crianças/jovens e devidamente acompanhados por um elemento adulto. 

mailto:juventude@cmpb.pt


5. PARTICIPANTES

5.1. Os participantes devem fazer-se acompanhar pelo cartão de cidadão. 

5.2.  A participação no Peddy Paper pode ser individual ou em equipas constituídas até ao n.º

máximo de 3 elementos.

5.3.  As  equipas  inscritas  por  instituições  e/ou  associações  juvenis  responsáveis  pelo

acompanhamento  de  crianças  e  jovens  podem  ser  constituídas  até  ao  n.º  máximo  de  7

participantes

5.4. Cada equipa participante deverá ter porta-voz e designação/nome. 

5.5. Aos participantes será oferecida uma t-shirt de identificação com a imagem da IV edição do

Barca Jovem.

 6. PROVA 

6.1. A prova será entregue no momento da partida.

6.2.  A prova  integra  um  questionário  composto  por  perguntas,  enigmas  e  desafios  sobre  as

seguintes  temáticas:  música,  cinema,  desporto,  cultura  e  monumentos  (relacionados  com  o

concelho de Ponte da Barca).

6.3. A prova tem duração máxima de 120 minutos.

7. PONTUAÇÃO 

7.1. A prova tem pontuação máxima de 120 pontos. 

7.2. Por cada resposta e /ou atividade lúdica certa são atribuídos 2 pontos.

7.3. Por cada resposta e /ou atividade lúdica errada é descontado -1 ponto.

7.4. Por cada questão e/ou atividade lúdica não respondida é atribuído 0 pontos. 

7.5. Em caso de empate vence a equipa que realizar a prova em menos tempo.

7.6. As equipas que ultrapassem os 120 minutos da prova serão penalizados em 1 ponto por cada

minuto de atraso.

8. PARTIDA DAS EQUIPAS

8.1. As equipas saem do ponto de partida (ver número 3) com intervalos de 2 minutos, de acordo

com a inscrição.

8.2. As equipas que à chamada não estiverem presentes iniciam a prova no final de todas as

outras.

 9. CLASSIFICAÇÃO 

9.1. As equipas são classificadas pela cotação das respostas, tempo e penalizações.



9.2. Em caso de empate pelas equipas participantes vencerá a equipa que tiver realizado a prova

em menos tempo.

9.3. São desclassificadas as equipas cujos membros cometam qualquer fraude tendente a falsear

o espírito das normas de participação.

9.4. As classificações das equipas vencedoras são divulgadas antes do início do concurso “Jovens

Talentos” a realizar no mesmo dia, às 22h00, na Praça da República.

10. CONSTITUIÇÃO DO JÚRI 

O júri é composto por elementos da organização.

11. PRÉMIOS 

11.1. Serão premiadas as três equipas que reúnam maior cotação, nomeadamente, 1ª, 2ª e 3ª

equipa classificada, sendo a distribuição dos prémios da seguinte forma: 

a) 1ª equipa classificada recebe um prémio de 100€ + Entrada Grátis no Festival Folk Celta

2017 para todos os elementos da equipa.

b) 2ª equipa classificada recebe um prémio de 75€ + Entrada Grátis no Festival Folk Celta

2017 para todos os elementos da equipa.

c) 3ª equipa classificada recebe um prémio de 50€ + Entrada Grátis no Festival Folk Celta

2017 para todos os elementos da equipa.

12. OBSERVAÇÕES 

12.1. A organização reserva-se o direito de cancelar a prova, caso as condições atmosféricas

sejam adversas.

12.2. A organização  recomenda o uso de roupa e calçado adequado à prova e às condições

climatéricas e se façam acompanhar de água para consumo próprio. 

12.3. Os casos omissos nas presentes normas de participação são resolvidos pela organização e,

dado o caráter do evento, não há lugar a recurso. 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. A inscrição no Peddy Paper implica a aceitação integral das normas de participação, sendo

consideradas aceites com a assinatura da Ficha de Inscrição pelos concorrentes.

13.2. Os casos não previstos nas normas de participação serão decididos pela organização.

13.3. Qualquer dúvida e/ou situação não prevista nas normas de participação deve ser submetida,

por e-mail, para o endereço referido no número 4.2.



13.4.  A organização reserva-se o direito  de introduzir  alterações nas normas de participação,

dando disso conhecimento a todos os representantes das equipa/grupo.

13.5. Ao participar, as equipas aceitam ser fotografadas e/ou filmadas, sem qualquer reserva, para

posterior divulgação do evento.

A Câmara Municipal de Ponte da Barca


