
  
 

 
 
 

 
  

 

 

 
PEDDY PAPER SJ 

 

Normas de Participação 
 

1 -  Âmbito 
O Peddy Paper SJ é uma iniciativa organizada pela Associação Actua Aveiro e com o apoio da 

Câmara Municipal de Ílhavo, inserida dentro das atividades do programa da “Semana Jovem de 

Ílhavo 2012” e rege-se pelas seguintes normas.  

 

2 – Objectivos 
 Divulgar a Associação Actua Aveiro e o seu trabalho junto à estrutura da juventude 

presente no concelho.  

 Garantir um momento lúdico e uma atividade diferente e educativa aos jovens durante a 

Semana Jovem.  

 Elevar o conhecimento cultural relativamente ao concelho, assim como fomentar o 

convívio e a entre-ajuda. 

  

3 - Data e Local 
O PeddyPaper SJ vai realizar-se no dia 14 de julho de 2012, Sábado, entre as 14h e as 18h. Todo 

o percurso será feito nas ruas da cidade da Gafanha da Nazaré.  

 

4 - Condições de Participação 
A participação na atividade é gratuita, no entanto necessita de inscrição prévia. As inscrições 

também serão recebidas nos nossos Fóruns Municipais da Juventude e na Câmara Municipal à 

semelhança de todas as atividades da Semana Jovem. 

 

Podem-se inscrever jovens entre os 12 e os 30 anos, até ao limite máximo de 45 participantes. A 

atividade vai realizar-se em equipas, cada uma das equipas deverá ter 3 elementos, sendo que 

apenas podem participar 15 equipas.  



  
 

 

 

Cada equipa deverá ter um porta-voz e uma designação/nome. Os participantes deverão usar 

uma t-shirt/camisola da mesma cor para serem facilmente identificáveis (ao encargo dos 

participantes). No momento antes ao início da atividade será obrigatório a presença de todos os 

membros, assim como a identificação das mesmas para controlo dos júris da prova.  

 

5 - Material Necessário 
Cada equipa receberá uma caneta e um bloco de notas para que possa tirar os seus 

apontamentos durante a prova de forma a responder às questões levantadas.  

 

6 - Carta da prova 
 As cartas da prova serão entregues em cada posto que a equipa chegue, com as 

informações necessárias para a próxima etapa e com as questões relativas a esse 

momento.  

 As equipas vão sair do ponto de partida (Igreja da Gafanha da Nazaré) com intervalos de 5 

minutos, por ordem de sorteio antes do início da atividade.  

 A carta de prova é composta por perguntas sobre as várias temáticas ligadas ao concelho 

de Ílhavo.  

 No início da atividade será dada a ordem dos postos para cada equipa (que serão 

diferentes), sendo que as equipas têm que cumprir a ordem, sob pena de recomeçarem 

todo o percurso.  

 Todos os elementos da equipa têm que estar presentes no posto para receber novas 

indicações. 

 

7 – Classificação 
A classificação total é composta por três fatores: cotação das respostas, tempo e penalizações. 

No caso de existir um empate entre equipas, haverá uma pequena prova oral para proceder ao 

desempate.  

 

As equipas que cometam fraude ou tentem de alguma forma falsear o espírito da atividade serão 

desqualificadas.  

 



  
 

 
 
 

 
  

 

8 – Pontuação 
 

Todas as equipas começam com 180 pontos.  

 A pontuação será feita tendo em conta as cotações de cada pergunta efetuada, com 2 

pontos cada uma.  

 Por cada resposta certa serão descontados 2 pontos. 

 Por outro lado, no final a partir da primeira equipa que chegue ao final, por cada minuto de 

atraso em relação a essa equipa, será adicionado 0,5 ponto por minuto.  

 A equipa que não cumprir a ordem do percurso dada a equipa no início da atividade, será 

penalizada com 10 pontos (será adicionada a cotação final).  

 Por cada questão não correspondida, a equipa recebe 5 pontos na sua cotação.  

 A primeira equipa a chegar à meta terá uma compensação de menos 5 pontos no total. 

 Vence a equipa que tiver menos pontos.  

 

9 – Prémios 
Existirá um prémio para a equipa que tiver menor pontuação.  

A equipa vencedora (com menor pontuação), receberá 1 medalha para cada elemento. 

  

10 – Observações 
A organização:  

 Reserva-se ao direito de cancelar a prova, caso as condições atmosféricas sejam 

adversas.  

 Recomenda o uso de roupa e calçado adequado à prova e às condições atmosféricas. 

 Não se responsabiliza por qualquer acidente que possa acontecer no decorrer da prova.  

 
Os casos omissos nestas normas serão resolvidos pela organização e, dado as características do 

evento, não existe recurso.  

 

Ao participar, as equipas aceitam ser fotografadas e/ou filmadas, sem qualquer reserva para 

possível divulgação de próximos eventos ou reportagem do mesmo.  


