Regulamento

Peddy Tascas

Artigo 1.º
O pelouro da Cultura da Comissão Organizadora da Queima das Fitas
de Coimbra 2019 (adiante designada COQF) promove o Peddy
Tascas, que se regerá pelo presente regulamento.
Artigo 2.º
Esta atividade dirige-se a toda a comunidade que deseja participar,
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devendo para isso inscreverem-se na Sala da Queima, 1º piso no
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 04 de abril de
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2019.
Artigo 3.º
O número de elementos por equipa é de 3 a 5 elementos sendo que
o preço por equipa será de 10€.
Artigo 4.º
A atividade tem início às 14h nos Jardins da AAC.
Artigo 5.º
O Peddy Tascas é constiruído por 10 “tascas” espalhadas pela
cidade.
Artigo 6.º
Em cada “tasca”, a COQF oferece uma bebida a cada elemento,
sendo que este é obrigatório para todos os elementos.

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;
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
pagar no levantamento.
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Artigo 8
A COQF não admite qualquer comportamento prejudicial para a
atividade e para o estabelecimento. A COQF tem o direito de
desqualificar qualquer equipa se assim o entender.
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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 Tascas 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 Tascas, os concorrentes declaram aceitar
cumprir na íntegra este Regulamento.

Regras do Peddy Tascas:
➢ Tempo máximo da equipa por “Tasca”: 15 minutos;

➢ Pontos: - A primeira bebida oferecida pela COQF vale 5
pontos;
- Cada bebida extra paga pelos elementos da equipa
vale 10 pontos;
- Caso algum elemento vomite, são retirados 30
pontos à equipa;
➢ Cada elemento da equipa tem de beber obrigatoriamente 2
bebidas em cada “tasca”, uma oferecida pela COQF e outra
paga pelos elementos da equipa;
➢ Só ganham pontos se a bebida for a correspondente à da
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imposta pela “Tasca”;

