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ECB – Regulamento Rally Paper 

Regulamento  
 

 

Atividade lúdico-pedagógica "Rally Paper"  

 

 

No próximo dia 17 de fevereiro, sexta-feira, realizar-se-á o Rally Paper anual, tendo como 

objetivos a melhoria do convívio entre a comunidade escolar, ganhar conhecimentos de 

cultura geral, proporcionar momentos de lazer a todos os participantes, entre outros. O tema 

do Rally Paper do ano letivo 2022/2023 será "Música". As inscrições para esta atividade terão 

lugar até dia 9 de janeiro na página de Instagram. Estas serão limitadas a 25 vagas (10 para 

equipas formadas por apenas alunos do 12° ano, mas podendo haver mais), que serão 

sorteadas dia 10 de janeiro, e os resultados publicados no Instagram. Os envelopes de 

inscrição deverão ser entregues numa data a definir na secretaria junto com o pagamento. 

Se alguma equipa não entregar a inscrição no respetivo prazo, essa será substituída por uma 

das suplentes, que será também sorteada dia 10 de janeiro.  

 

Regras de funcionamento: 

 

● O/A condutor(a) tem de pertencer à comunidade escolar (pessoal docente e não 

docente ou encarregado de educação) e tem de ter carta de condução há pelo menos 

dois anos;  

● Os participantes inscritos em mais do que uma equipas serão desqualificadas;  

● As equipas podem ter no máximo 7 participantes (inclui condutor); 

● Todos os participantes, assim como os respetivos veículos, deverão estar disfarçados 

e decorados de acordo com o tema, sendo que a criatividade conta pontos; 

● No dia da atividade, todos os condutores deverão apresentar os papéis do seguro do 

carro e carta de condução; 

● A segurança e o cumprimento do código da estrada são da inteira responsabilidade 

dos participantes, não cabendo à organização qualquer responsabilidade em caso de 

sinistro, dano ou participações policiais, motivadas por transgressões ou sinistrais;  

● Todos os concorrentes terão de cumprir todo o itinerário da prova no veículo inscrito, 

sob pena de eliminação;  

● Antes da partida serão entregues as fichas de jogo, que devem ser devolvidas à 

chegada, para serem alvos de avaliação;  

● Existirá um limite de tempo, a ser definido, sendo que este não deverá ser excedido, 

sob pena de penalização;  

● Serão desqualificadas as equipas que cometerem fraudes ou quebrarem as regras de 

funcionamentos. 

● A equipa classificada em segundo lugar terá a responsabilidade de organizar o Rally 

Paper no próximo ano. 


