
Normas de Inscrição no evento Caminito del Rey 
 
 

1. As inscrições no evento Caminito del Rey estão abertas a todos os interessados; 
 

2. O número de inscrições está limitado a 51 vagas; 
 

3. A inscrição tem o valor de 150€, por pessoa e inclui transporte, seguro, alojamento em quarto duplo no 
Hotel D. Miguel 3***, em Ronda, jantar de Sábado (excluindo bebidas), pequeno-almoço de Domingo e 
ingresso para visita guiada no Caminito del Rey; 
 

4. As restantes refeições são responsabilidade dos participantes; 
 

5. As inscrições decorrem a partir do dia 23/Abril, às 9h00, e encerram quando, eventualmente, todas as vagas 
estiverem preenchidas; 
 

6. A lista de participantes será ordenada em observação dos critérios abaixo expostos: 
 

a) Data/hora do registo de entrada da inscrição; 
 

b) Prioridade na colocação de residentes e/ou trabalhadores no Concelho de Alcanena; 
 
c) Outros inscritos; 

 
7. A partir do dia 27/Maio, a lista de participantes será ordenada exclusivamente pelo critério de data/hora de 

registo de entrada de inscrição; 
 

8. As inscrições são efetuadas exclusivamente em plataforma online; 
 

9. O interessado em inscrever-se deve aceder à plataforma online, preencher todos os dados solicitados no 
formulário e, no final, deve submeter a inscrição; 
 

10. O interessado em inscrever-se tem à sua disposição a possibilidade de, simultaneamente, inscrever um 
acompanhante; 

 
11. As inscrições têm carácter provisório. O interessado deve aguardar o contacto dos serviços de Desporto e 

Tempos Livres, a informar da validação da inscrição provisória e a solicitar o pagamento da mesma; 
 

12. Após a validação da inscrição provisória, o interessado dispõe dos dois dias úteis seguintes para proceder ao 
pagamento da inscrição; 
 

13. Na eventualidade de pretender pagar em duas prestações, o interessado poderá efectuar o pagamento nos 
seguintes moldes: 

 
a) A primeira prestação, correspondente a 50% do valor da inscrição, deve ser paga nos dois dias uteis 

seguintes após a validação da mesma; 
 

b) A segunda prestação, correspondentes aos restantes 50%, deve ser paga até ao dia 31 de Maio; 
 

 
14.  O pagamento da inscrição pode ser efetuado de duas formas: 

 
a) Pessoalmente, no Espaço do Cidadão da Câmara Municipal de Alcanena (CMA) ou na Delegação da CMA, 

em Minde; ou 
 

b) Através de transferência bancária para o NIB 0035 0024 00000316430 09, sendo que; 



 
1. É obrigatório remeter o comprovativo de pagamento para os dois e-mails adiante indicados: 

taxas@cm-alcanena.pt, desporto@cm-alcanena.pt e tesouraria@cm-alcanena.pt nos mesmos dois 
dias úteis que dispõe para proceder ao seu pagamento; 
 

2. É obrigatório, aquando do envio do comprovativo, disponibilizar os dados referentes à participação, 
nomeadamente, nome e NIF do participante:  

 
15. A inscrição considera-se definitiva quando: 

 
a) A totalidade do pagamento é efectuada, presencialmente, num dos locais acima referidos; ou 

 
b) Depois de recebido e verificado o comprovativo de transferência bancária, da totalidade do pagamento, 

acompanhado dos dados referentes à participação acima referidos; 
 

16. Em caso de ausência de pagamento no prazo de dias após a validação da inscrição, a inscrição do interessado 
será cancelada; 

 
17. A prestação de dados falsos aquando da inscrição será penalizada através da anulação da inscrição; 

 
18. A entrada no Caminito del Rey poderá ser condicionada, pela entidade gestora, em virtude de condições 

climatéricas adversas (chuva, vento, ou calor excessivo); 
 

19. Qualquer omissão nas presentes normas será alvo de análise e de decisão pelos responsáveis da Câmara 
Municipal de Alcanena. 
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