
 
 

Termo de Responsabilidade 

Festival Nacional de Robótica 2018 Agrupamento de Escolas São Gonçalo e 

Câmara Municipal de Torres Vedras 

Sociedade Portuguesa de Robótica 

 

 

O Festival Nacional de Robótica - um evento do Robótica 2018, é da responsabilidade da Sociedade Portuguesa de 

Robótica, organizado pelo Agrupamento de Escolas de São Gonçalo e pela Câmara Municipal de Torres Vedras, em 

parceria com o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e o Instituto Politécnico de Leiria. 

O FNR reúne alunos de escolas básicas, secundárias, profissionais e de ensino universitário, provenientes de todo o 

país, para participar em competições de robótica e para demonstrar os seus trabalhos. Pretende-se com esta iniciativa 

motivar os alunos para uma área tecnologicamente avançada e multidisciplinar, assim como dar um contributo positivo 

para o desenvolvimento da investigação em Robótica e Automação, e ainda uma maior divulgação da Ciência e 

Tecnologia no nosso país. 

Todas as equipas Júnior terão de ter um mentor o qual tem de ser adulto e responsável pelos 

restantes elementos da equipa. Para que este evento decorra com toda a normalidade, a organização 

preocupou-se com alguns aspectos, os quais dá conhecimento a todos os mentores: 

a) O mentor terá de ter mais de 18 anos. 

b) O mentor deverá acompanhar a equipa durante todo o evento, não podendo entrar na zona de 

trabalhos. 

c) As equipas não são obrigadas a pernoitar no pavilhão da Escola de São Gonçalo, ficando essa decisão ao critério do 

mentor. Caso a equipa decida pernoitar no pavilhão da Escola de São Gonçalo, o seu mentor terá também de os 

acompanhar e ficar responsável pela equipa e por quaisquer danos ou acidentes provocados pela sua equipa. 

d) Os elementos inscritos na equipa são os realmente presentes no evento, e são verdadeiros todos os dados da 

equipa inseridos no ato de inscrição no website robotica2018. festivalrobotica.pt. 

e) Não é possível substituir o mentor a meio do evento. Este será o mesmo durante todo o evento. 

f) Os elementos de acesso ao evento (crachás ou outros) são intransmissíveis sob pena de expulsão da equipa do 

evento. 

g) A organização do Robótica 2018 não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido dentro ou fora 

das suas instalações. 

h) A entrada/saída do recinto é livre durante o período de funcionamento do pavilhão (8h – 22h). A responsabilidade 

por qualquer acidente é da exclusiva responsabilidade do mentor. As entradas e saídas terão de ser feitas com 

ordem e silêncio. É obrigatório mostrar o respectivo elemento identificativo à entrada e saída. 

i) Reserva-se à organização do Robótica 2018, o direito de expulsar uma equipa do evento, se um dos seus elementos 

for causador de distúrbios, nomeadamente: 

• Colocar em risco a integridade física do próprio ou de terceiros; 

• Perturbar os momentos de descanso dos participantes; 

Apresentar-se com alterações físicas e/ou psicológicas resultantes do consumo de álcool ou qualquer substância 

psicotrópica; 

• Conduta desordeira e uso de linguagem ofensiva sobre qualquer pessoa no campus EXPO Torres. 

j) A organização do Robótica 2018, a Escola São Gonçalo e a Câmara Municipal de Torres Vedras, não se responsabilizam 
por danos ocorridos durante o evento. 

k) A inscrição no Robótica 2018 implica aos participantes, a cedência dos seus direitos de imagem à organização do 

evento. Deste modo, todo e qualquer participante poderá ser filmado e fotografado durante os dias do evento 

e essas imagens poderão ser usadas pela organização com o intuito de promoção e divulgação do evento, bem 

como por motivos de segurança. 

Declaro que li as instruções acima descritas, e que tendo conhecimento de todas elas, me responsabilizo seriamente 
por todos os elementos da equipa. 

 

Nome da Equipa  
 

Nome do Mentor   
 

B.I./Cartão do Cidadão    Telemóvel                               
 

Assinatura do Mentor                                                  Data             /                /                       

   

• 


