
 

 

 

“Santo Tirso a Nadar – 12 horas” 

Feliz Ano Novo !!! 

 
A equipa de Natação Competição do Ginásio Clube de Santo Tirso irá organizar no dia 29 de 

Dezembro (das 00h00 às 12h00) o evento “Santo Tirso a Nadar – 12 horas”. Participe nesta 

iniciativa. 

 

O objetivo primordial do evento consiste em nadar ininterruptamente, durante 12 horas, 

numa pista destinada para o efeito (pista nº 1). Será realizado sob a forma de uma “mega 

estafeta”, começando às 00h00 e acabando às 12h00. A motivação é ultrapassar os 40Km e 

ficar na história do Ginásio Clube de Santo Tirso. 

 

1. ORGANIZAÇÃO 

 

A organização do Evento “Santo Tirso a Nadar – 12 horas”, é da responsabilidade do 

Ginásio Clube de Santo Tirso – Secção Natação Competição 

 

2. LOCAL / DATA 

 

O evento decorrerá na Piscina do Ginásio Clube de Santo Tirso, no dia 29 de Dezembro 

de 2012 

 



3. REGULAMENTO GERAL DE PARTICIPAÇÃO  

 

Quem pretender participar, fá-lo da seguinte forma:  

Avisa na receção da piscina 20 minutos antes da hora pretendida; efetua o pagamento 

da inscrição € 2,00 (apenas uma vez); vai aos balneários para se equipar; confirma a 

intenção junto da mesa de controlo; aguarda a sua vez e participa, podendo-o repetir 

as vezes que quiser, quando assim o entender. 

 

Pode participar neste evento quem assim o desejar, bastando para o efeito conseguir 

nadar no mínimo 2 piscinas (50 metros), no estilo e ritmo que melhor entender; 

 

Pode-se participar o número de vezes que se quiser, sendo a distância máxima 

permitida por cada participação de, 8 piscinas (200 Metros);  

 

Compete à Organização do Evento, resolver questões omissas e quaisquer outros 

problemas que surjam, durante o decorrer do mesmo; 

 

4. Durante todo o período, exceto durante o período de aulas, haverá música e 

convívio. 

 

5. Todos os participantes terão direito a assinar o livro de registo desta iniciativa, 

ficando assim na história desta iniciativa! 

 

 

Contamos com a sua participação ;) 

 


