Spe c i al O ly m pic s Po r t ug a l

3 º C AM P E ONAT O N ACI ONAL

DE

E QU I TAÇ ÃO
6 Junho 2 0 1 4

I nfo r m aç õ e s
Local

Sociedade Hipica
Portuguesa
Data

6/06/2014
Inscrições
Nº Limite Inscrições
Data Limite

80

28/05/2014

Horário

9h00—17h00
Divisioning

English Equitation

Prova

Working Trail

Contactos
Pedro Serra (SOP) 964449822
Patrícia Pinote (APCL) 962140959
Leopoldo Leitão (EPE) 917220673

“JUNT OS

NA

EQUIT AÇÃO SPE CI AL”

É com enorme satisfação que o Special Olympics Portugal se associa à SHP, à APCL e à
AutismoEPE na organização do 3º Campeonato Nacional de Equitação.
A actual edição contará com o especial contributo da Sociedade Hípica Portuguesa e
ainda com o apoio dos 3º e 4º esquadrões da Guarda Nacional Republicana na cedência
dos cavalos a utilizar na competição.
Este evento para além de contar com a presença de meios de comunicação social, terá o
privilégio de ter como madrinha a Sra. Dra. Mercedes Balsemão.
Procurando corresponder à expectativa de muitos associados que participam nos
eventos de equitação do SOP, a organização fez um esforço para incluir o maior número
de inscrições possível. O limite foi fixado nas 80 inscrições e caso a organização exceda o
número imposto, atribuir-se-ão quotas de participação.
Serão realizados paralelamente à actividade desportiva diferentes Workshops
destinados a todos os presentes e no final do evento serão sorteadas 3 viagens
oferecidas pela Portugália Airlines (PGA).
Relativamente às refeições, a organização disponibilizará as mesmas por um preço
especial, aos interessados no próprio dia.
Atendendo ao número de participantes e a toda a logística implicada bem como às
entidades envolvidas, solicitamos a compreensão de todos no respeito dos horários.
Certos que contaremos com a
presença e empenho de todos no
sucesso de mais uma actividade.

Pedro Serra
SO Portugal

