Rafting

A informação ao cliente sobre a actividade e antes da mesma
pressupõe um rigoroso esclarecimento de todos os itens intervenientes na
actividade. Esta informação está normalizada segundo a EN 4520 de 2015.

Rafting:
Definição: O rafting é definido como a descida de rio com rápidos em botes insufláveis
autovasantes. Nesta actividade, quem manda é o rio. Transpor rápidos, remoinhos, ondas num
barco insuflável é o grande objectivo desta actividade. Os participantes, são conduzidos por
uma pessoa responsável pela orientação do grupo durante o percurso. Para descer o rio e
transpor os seus obstáculos, é preciso pôr em prática o espírito de equipa e entender que ritmo,
união, senso de liderança, percepção sensorial e até solidariedade contam muito para que o raft
avance.
Descritivo Genérico: Esta actividade, irá realizar-se no Rio Minho. O ponto de encontro para
início da atividade será no centro de Estágios de Melgaço pelas 9 horas. Após distribuição do
material, os participantes terão um transfere as 9:30 ate ao ponto de embarque junto ao antigo
posto da guarda-fiscal situado nas coordenadas 42º07´09,54”N;8º16´50,72”O. A atividade tem
a uma duração entre 1:30h/2:00h no máximo acabando no lugar de Barcela-Espanha
(coordenadas42º05´03,38”N; 8º19´58,64”O). No final, haverá um transfere do ponto de
chegada até ao Centro de Estágios.
Pontos de interesse vistos durante a actividade:
Pesqueiras do Rio Minho: Conhecer melhor
Casa Grande La Almuinha: http://www.casagrandelaalmuina.com
Numero Máximo/Mínimo de participantes : O número mínimo de participantes são 6
pessoas, que equivale a lotação mínima de um barco insuflável. O número máximo de
participantes para esta actividade é de 40 pessoas.
Enquadramento técnico/Turístico: Esta actividade começou a desenvolver-se em Portugal
em meados dos anos 90 tendo uma ascensão exponencial até aos dias de hoje como actividade
de animação turística. Sendo uma actividade praticada em grupo, onde a coesão e disciplina do
mesmo para conseguir transpor os obstáculos do rio é fundamental, torna-a excitante e
aliciante. O rafting, veio permitir-nos conhecer o Rio de dentro para fora conhecendo todos as
suas dinâmicas e obstáculos. No Rio Minho em especial, conseguimos conhecer com rigor as
suas pesqueiras e o seu funcionamento navegando no meio e até sobre elas. Esta actividade, é
realizada com um guia/monitor que guia cada embarcação sendo a proporção um guia por
barco (1 guia para 6 a 8 pessoas). Nesta entidade, o responsável técnico é João Paulo Faria
Licenciado em Desporto e Lazer, Nadador Salvador nº8765, guia de rafting há mais de 10 anos
em outras empresas para conhecer melhor o guia clica aqui
Pessoas com necessidades especiais: Existe a possibilidade de realizar a actividade com
participantes com limitações/incapacidades, mas cada situação deverá ser avaliada 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.
Dificuldade e eventuais riscos: O percurso para esta actividade tem um grau de dificuldade 2,
2+ podendo chegar a 3. Esta classificação, é feita segundo uma escala Internacional que varia
entre 1 e 6, sendo o 6 não praticável. (International Scale of River Dificulty)
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A existência de Pesqueiras em todo este percurso aumenta o risco de navegabilidade uma vez
que são utilizados ferros para fixação das pedras que com o tempo e erosão ficam detorados
podendo causar lesões em caso de embate nestes.
Em situação de emergência, o técnico responsável, com formação em socorrismo, dá uma
primeira resposta no momento, pois faz-se acompanhar com um kit de primeiros socorros.
Dependendo do grau de gravidade da situação, poderão ser accionados os respectivos meios de
emergência locais (B.V. Melgaço) e/ou outros através da linha 112. Para o efeito e tendo em
conta que todo o troço tem cobertura de rede móvel, o técnico responsável, faz-se acompanhar
de um telemóvel á prova de água para garantir que se consiga realizar uma chamada de
emergência.
Requisitos de Participação: Esta actividade não requer treino prévio nem qualquer
certificação nacional e/ou internacional. Para realizar esta actividade, é necessário saber
nadar. Todos os menores de idade que realizem esta actividade, tem de ter idade superior a 8
anos de idade e fazer-se acompanhar por um tutor (pessoa maior de idade que o acompanhe na
actividade).Todos os menores, terão de preencher um termo de responsabilidade assinado pelo
Tutor. Todos os participantes terão de trazer calçado pratico que possa ser molhado(sapatilhas)
e produtos de higiene pessoal.
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: Raft gumotex 420N, Remo
Gumotex 1.5, capacete wild water ajustable, auxiliar de flutuação “colete" RTM Easy, proteção
térmica (fato de neopreno 2/3).É da responsabilidade do participante trazer sapatos para molhar
e produtos de higiene pessoal.
Seguros: A actividade está coberta por um seguro de Responsabilidade civil e 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 € 3500;
b)Pagamento de um capital de € 20 000, 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:
Seguro de responsabilidade civil garante € 50 000 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.
Dados a fornecer a Melgaço Whitewater para realização do seguro: nome, data de nascimento,
localidade e BI ou CC.
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Preços e serviços incluídos:
O preço da actividade é 30€ p/pessoa (inclui IVA a taxa legal em vigor)
Inclui:
Actividade com guia
Equipamento necessário á actividade
Transferes
Seguros de AC e RC
Reportagem fotográfica
Balneários
Cancelamento da actividade: A actividade pode ser cancelada caso não haja condições de
segurança necessária, tais como: condições meteorológicas adversas, o rio não esteja navegável
(o conceito de navegável difere com o nível de experiencia dos participantes), devido a
condições ambientais ou de saúde pública ou como já foi referido 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 (no prazo de 5 dias uteis), cada participante receberá
um vale do valor total (caso o pagamento já tenha sido efectuado), que poderá usufruir noutra
data por si escolhida e com a confirmação da empresa, caso o prazo estipulado não seja
cumprido a empresa cobrará 20% do valor total. Em caso de falta de comparência não são
efectuados reembolsos.
Condições de reserva pagamento: A reserva da actividade poderá ser efectuada através de
telemóvel ou email, independentemente do meio de reserva o cliente deverá preencher um
questionário enviado pela MWW com os seu dados pessoais e informações relevantes a
actividade. O pagamento deverá ser efectuado através de transferência bancaria para o NIB
0035 0456 00019977000 41 e enviado comprovativo de pagamento para
geral@melgacowhitewater.com ate 24 horas antes da actividade. O pagamento também pode
ser feito no dia da actividade ao guia que os acompanha. É de referir que no ponto de
encontro não existe multibanco.
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