Regulamento

Peddy Paper – Caça às Fitas
Artigo 1.º
O pelouro da Cultura da Comissão Organizadora da Queima das Fitas
de Coimbra 2019 (adiante designada COQF) promove o Peddy Paper,
que se regerá pelo presente regulamento.
Artigo 2.º
Esta atividade dirige-se a toda a comunidade que deseja participar,
devendo para isso inscreverem-se na Sala da Queima, 1º piso no
QUEIMA DAS FITAS
COIMBRA 2019

edifício da AAC, entre as 17h e as 21h, de 2ª a 6ª, apresentando no
ato da inscrição o nome da equipa, nome completo de todos os
constituintes, seguido do número de Bilhete de Identidade/Cartão
de Cidadão e contacto. As inscrições encerram no dia 23 de abril de
2019.
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Artigo 3.º
O número de elementos por equipa é de 3 a 5 elementos sendo que
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o preço por equipa será de 5€.
Artigo 4.º
A atividade tem início às 15h nos Jardins da AAC.
Artigo 5.º
O Peddy Paper é constituído por 10 postos espalhados pela cidade.
Artigo 6.º
Em cada posto a COQF terá um elemento que irá fazer um
desafio/pergunta à equipa, sendo que o principal objetivo é que as
equipas completem o desafio no menor tempo possível.
Em alguns postos existirá uma “Caça às Fitas”, em que as equipas
terão de procurar uma fita de determinada cor, que corresponderá
às cores das Faculdades da Universidade de Coimbra.

É obrigatório que todas as equipas percorram os 10 postos para que
a sua pontuação seja elegível para a classificação final.
A classificação final será consoante a equipa que conseguir o maior
número de pontos no menor tempo possível.
Artigo 7.º
1. O prémio para a equipa que ficar em 1º lugar será 1 convite geral
de parque da Queima das Fitas 2019 por elemento;
2. O prémio para a equipa que ficar em 2º lugar serão 2 convites
pontuais de parque da Queima das Fitas 2019 por elemento;
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3. O prémio para a equipa que ficar em 3º lugar será 1 convite
pontual de parque da Queima das Fitas 2019 por elemento.
4. Os convites estão sujeitos às seguintes contribuições solidárias:
convite geral de Parque 4 euros e convite pontual 1 euro, valores a
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pagar no levantamento.
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Artigo 8.º
A COQF tem o direito de desqualificar qualquer equipa se assim o
entender.
Artigo 9.º
1. A COQF poderá efetuar alterações que entenda necessárias ao
presente regulamento, desde que as comunique aos proponentes.
2. O eventual cancelamento do Peddy Paper não importa em
qualquer responsabilidade da COQF.
Artigo 10.º
A COQF reserva a si o direito de resolução das situações omissas
neste Regulamento.
Artigo 11.º
Ao participar no Peddy Paper, os concorrentes declaram aceitar
cumprir na íntegra este Regulamento.

Regras do Peddy Paper
➢ A cada pergunta respondida com sucesso serão atribuídos 10
pontos;
➢ A cada desafio realizado com sucesso serão atribuídos 15
pontos;
➢ A cada fita encontrada (existirão no total 8 fitas,
correspondente às 8 faculdades da Universidade de Coimbra)
serão atribuídos 30 pontos;
➢ A caça à fita em cada posto terá de ser realizada no máximo
em 3 minutos.
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