REGULAMENTO – Quinta das Arcas Love Challenge
16 FEVEREIRO 2019

A prova consiste na localização de pontos marcados num percurso, com auxilio de um mapa.
Os participantes devem comparecer na Quinta das Arcas (Sobrado – Valongo), no secretariado,
onde podem fazer o chek-in e receber o material necessário para a prova (mapas e identificação
das equipas). Devem trazer água, calçado confortável, proteção para chuva, telemóvel e mochila
para recolher os objetos recolhidos.
Será distribuído 1 mapa, com todos os pontos marcados. O percurso tem aproximadamente
11km.
Existem 9 pontos/lugares para encontrar. E em cada um deles devem recolher um objeto com o
número da equipa (só devem recolher 1 objeto em cada ponto, que estão numeradas por
equipa). Não podem danificar ou mexer no ponto de forma a não prejudicar as restantes
equipas.
A prova tem a duração de 2h00.
As equipas que conseguirem descobrir mais pontos no menor tempo possível recebem os
respetivos prémios.
As equipas vão partir com 1 minuto de diferença entre cada equipa, conforme listagem em
anexo. No entanto é obrigatório que levantem os dorsais até às 8h15. O secretariado abre às
7h45. Durante o tempo de espera teremos oferta de café.

7h45 – Abertura secretariado
8h15 – Briefing Love Challenge
8h30 – Partida da primeira equipa
No final, prova de vinhos e queijos da Quinta das Arcas.

PRÉMIOS:
1º Prémio – Estádia de um fim-de-semana na Herdade Penedo Gordo, para 2 pessoas
2º Prémio – 1 Caixa 6 garrafas Arca Nova Loureiro 1 um queijo de Kg
3º Prémio – 1 Caixa 6 garrafas Arca Nova Branco
Todas as equipas vão receber um voucher do valor da inscrição 10€ que podem utilizar na Loja
da Quinta ou na Loja Online (apenas dedutível em compras igual ou superior a 10€. Não é permitido
acumular vouchers ou acumular outros descontos).

A loja da Quinta no dia da prova estará aberta das 8h30 até ao final da atividade.
No dia da prova qualquer informação ou ajuda necessária contactar:
(por favor registem estes contactos porque vão precisar no dia da prova)
Sandra Ferreira 967 157 987 / Paulo Monteiro 917 107 655 /Mário Monteiro 967 570 633

