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RAPEL
Definição:
É uma actividade vertical praticada com uso de cordas e equipamentos adequados para a descida de paredões e vãos livres bem
como outras edificações.
Nesta actividade apenas terá de fazer uma descida na nossa parede de escalada com aproximadamente 8 metros de altura.
Descritivo Genérico:
O ponto de encontro para início da atividade será às 9h30 ou às 14h30 no Camping Lamas de Mouro, local onde também
decorrerá a atividade. Após distribuição de material os participantes dirigem-se até ao ponto de partida da atividade.
Dependendo do tamanho do grupo, em média a atividade tem uma duração entre 15 a 20 minutos no máximo.
Número Mínimo/Máximo de Participantes:
O número mínimo de participantes é de 2 pessoas e o número máximo é de 20 pessoas.
Enquadramento Técnico/Turístico:
Rappel é uma palavra que em francês quer dizer "chamar" ou "recuperar" e foi usada para batizar a técnica de descida por
cordas. O termo veio da explicação do "criador" do rappel, Jean Charlet-Stranton, por volta de 1879, quando explicava a técnica:
"je tirais vivement par ses bouts la corde qui, on se le rappelle...." que quer dizer em tradução livre "Quando chegava perto de
meus companheiros eu puxava fortemente a corda por uma de suas pontas e assim a trazia de volta para mim...", ou seja, ele
chamava a corda de volta ao terminar a escalada e a descida de uma montanha ou pico
Quem pode fazer Rapel?
É adequado para qualquer pessoa, especialmente para crianças e adolescentes uma vez que proporciona um contacto
direto com a natureza.
O rapel não exige experiência prévia, habilidades específicas ou condicionamento físico. Apenas vai precisar de coragem e
concentração.
Pessoas com necessidades especiais:
Existe a possibilidade de realizar a actividade com participantes com limitações/incapacidades. Mas cada situação deverá
ser analisada pelo técnico responsável, que analisando o grau de incapacidade do participante e o grau de exigência da
actividade, decidirá se é possível ou não realizar a actividade.
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Dificuldades e eventuais riscos:
Como toda atividade realizada em altura, o rapel tem como principal risco a queda do participante (que pode ser até o chão,
ou queda parcial com impacto forte provocado por pêndulo ou tranco). Mas utilizando uma montagem correta tecnicamente,

equipamentos e procedimentos adequados aliados a um bom sistema de segurança anti-queda, este risco pode ser
completamente anulado.
A forma com que o equipamento individual (E.P.I.) é colocado no praticante e as instruções sobre procedimentos e
segurança também são muito importantes.
Os riscos secundários são pequenos como por exemplo pequenas queimaduras na mão derivado a uma descida mais rápida
pela corda
Requisitos de Participação:
Não é necessário o conhecimento prévio sobre a atividade.
Regras a cumprir:
Durante a actividade é imprescindível respeitar as orientações e decisões do Guia;
Deve ser seguido o Código de conduta e boas práticas dos visitantes nas áreas protegidas.
Equipamentos: Para a realização da actividade será fornecido:
- Capacete
- Arnês
- Linha de vida
- Acessórios de escalada (Oitos, mosquetões)
Seguros:
A actividade está coberta por um seguro de Responsabilidade Civil e um de Acidentes Pessoais da companhia Liberty Seguros.
Acidentes Pessoais:
a) Pagamento das despesas de tratamentos, incluindo internamento hospitalar, e medicamentos, até ao montante anual de
3.500,00€;
b) Pagamento de um capital de 20.000,00€, em caso de morte ou invalidez permanente dos seus clientes, reduzindo-se o
capital por morte ao reembolso das despesas de funeral, quando estes tiverem idade inferior a 14 anos;
Responsabilidade civil:
a) Seguro de responsabilidade civil garante 50.000,00€ por sinistro, com a anuidade a garantir os danos causados por sinistros
ocorridos durante a vigência da apólice, desde que reclamados até um ano após a cessação do contrato.
Preços e serviços incluídos:
O preço da actividade é de
(inclui IVA a taxa legal em vigor)
Inclui:
 Monitor
 Equipamento necessário para a actividade
 Seguros de AC e RC
 Foto e Vídeo Reportagem
 Balneários c/ água quente
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Cancelamento da actividade:
A actividade pode ser cancelada caso não haja condições de segurança necessária, tais como: condições meteorológicas
adversas (chuva ou vento muito forte) ou caso não se atinja o número mínimo de participantes. Caso a actividade tenha de ser
alterada por parte da empresa por razões já referidas, será efectuada uma alteração da data, acordada pela empresa e
participantes.
Em caso de cancelamento da actividade por parte do cliente (Até 72h de antecedência), será devolvido a totalidade do valor
já pago.
Caso o cancelamento seja efectuado após as 72h de antecedência o valor já pago fica em crédito (emissão de um
vale/voucher com o valor pago) e assim o cliente poderá usufruir noutra data ou em outra atividade num prazo de 1 ano.

Em caso de falta de comparência não são efectuados reembolsos.
Condições de reserva pagamento:
A reserva da actividade poderá ser efectuada através de telemóvel, email ou facebook.
Para tal os clientes devem informar a empresa qual a data que pretendem, número total de participantes (adultos +
crianças) assim como nome completo de cada um, data de nascimento e BI ou CC. (Para efeitos de seguro)
Para confirmar a reserva solicitamos o pagamento de 50% do valor total através de transferência bancária ou através de
referência MB a emitir por nós. O restante é pago no dia da atividade.
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