Regulamento/TERMO DE RESPONSABILIDADE
1 Informações Gerais
1.1 - Conceito
A Junta de Freguesia do Parque das Nações irá organizar uma corrida noturna de 10 km em estrada, denominada por “CORRIDA DAS NAÇÕES” e
uma caminhada de 5 km, cujos percursos passam pelas principais avenidas do Parque das Nações. Este evento tem como principal objetivo transmitir
uma mensagem de União, Interdependência e Partilha Emocional entre povos e culturas.
Este evento destina-se a todos os interessados, federados ou não federados, sem distinção de nacionalidade ou sexo, desde que devidamente
inscritos de acordo com o presente regulamento.
Pretende-se com este evento colocar toda a comunidade a correr/caminhar com as cores dos seus países de forma a retratar uma moldura humana
que reflita as cores de um mundo unido.
Assente nos pilares históricos do Parque das Nações e da Expo98, a organização pretende promover estilos de vida saudáveis, através de uma
corrida/marcha que transmite uma mensagem de respeito e admiração por todas as pessoas, independentemente da sua origem, raça, religião ou
nação.
A “CORRIDA DAS NAÇÕES” tem também um cariz social a favor da UNICEF - a agência das Nações Unidas que tem como objectivo promover a
defesa dos direitos das crianças, ajudar a dar resposta às suas necessidades básicas e contribuir para o seu pleno desenvolvimento.
A organização técnica deste evento está a cargo da SURVIVORS RUN.
1.2 - Data / Hora / Local / Distância
Data: 08 de outubro de 2016
Horário: Atividades partir das 16h; Corrida 10 km – 19h00; Marcha 5km – 19h15
Local: Parque das Nações (Partidas e Chegadas na Gare do Oriente)
Distância: 10km/5km ao longo das principais avenidas da Freguesia do Parque das Nações.
1.3 – Limite de Participantes / Tempo Limite para a realização da Prova
Este evento tem como limite 2000 participantes (1000 para a corrida e 1000 para a marcha). A organização encerrará as inscrições assim que se
atingir o número máximo de participantes.
Os participantes dispõem do tempo máximo de duas horas e trinta minutos (2h30) para terminar a prova, período após o qual será retomado o normal
funcionamento do trânsito e das zonas envolventes.
1.4 - Sistema Eletrónico de Cronometragem / Classificação Geral
A “CORRIDA DAS NAÇÕES” é cronometrada e existirá uma classificação oficial, pelo que os tempos serão utilizados para ordenação dos
participantes na respectiva classificação. Neste sentido, os participantes irão transportar consigo um dorsal (corrida e caminhada) e chip (corrida)
de utilização obrigatória, que será entregue no Kit do Participante.
O participante é responsável pela verificação e colocação correta do seu dorsal e chip. O uso incorrecto implica a inibição na classificação oficial da
prova, independentemente do lugar obtido e consequentemente a inibição de qualquer prémio da competição.
Os participantes da caminhada irão também transportar consigo um dorsal mas sem qualquer sistema de controlo electrónico visto não ser uma prova
cronometrada.
1.5 - Pontos de Abastecimento
Durante o percurso da corrida irão estar dois pontos de abastecimento, um sensivelmente a meio, e outro no final; Para a caminhada irá existir um
ponto de abastecimento no final.
1.6 – Partidas
A partida da corrida dos 10 km irá ocorrer às 19h00; e da caminhada às 19h15.
1.7 - Limite de Idades
A idade mínima de participação na corrida de 10 km é de 18 anos efetuados até à data da prova.
Para a caminhada não existe idade mínima, sendo que a responsabilidade da participação de menores de 18 anos é da exclusiva e inteira
responsabilidade dos seus pais ou tutores legais. A inscrição de crianças inferiores a 14 anos é gratuita, para efetuar a sua inscrição será necessário o
preenchimento do Termo de Responsabilidade por parte do encarregado de educação ou tutores legais.
1.8 – Corte de Trânsito/Assistência de Saúde
Caberá às forças policiais a gestão, planeamento, controlo e eliminação do trânsito não autorizado no decorrer das provas, bem como a garantia da
segurança dos participantes. O trânsito automóvel será cortado, em toda a extensão do percurso ou em partes do percurso, com a antecedência
definida pelas autoridades. Duas horas e trinta minutos após o início da prova, será retomado o normal funcionamento do trânsito.
Estarão presentes Equipas de Saúde e Ambulância, distribuídos ao longo do percurso. Os participantes deverão informar prontamente a organização
de qualquer acidente/incidente, ocorrência de lesão ou ferimento que ocorra antes, durante ou após o evento, desde que se verifique na área do
mesmo. Caso haja necessidade de continuidade do atendimento médico de emergência, este será efetuado no serviço nacional de saúde, sob a
responsabilidade do mesmo.
1.9 – Controlo Anti-doping
O controlo anti-doping poderá ser efetuado de acordo com a legislação existente para o efeito.
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1.10 - Política de Cancelamento do Evento
O cancelamento/adiamento do evento poderá ocorrer devido a fatores de força maior, entre os quais, condições atmosféricas adversas, catástrofes
naturais, greves, manifestações, impossibilidade de utilizar telecomunicações, restrições do governo ou da entidade responsável pelo espaço, nova
legislação, etc. Em qualquer das situações que possa implicar um eventual cancelamento/adiamento, a decisão final caberá sempre à Direção Técnica
após análise com as entidades competentes. Caso o evento seja adiado mas definido uma nova data nos 30 dias seguintes, não haverá lugar a
devolução das inscrições pagas. Caso o evento seja cancelado e não haja qualquer previsão para sua realização nos 30 dias seguintes, os
participantes terão direito ao ressarcimento do valor pago.

2 Informações – inscrições
2.1 - Prazo de Inscrição
Abertura das Inscrições: 01 de julho de 2016.
Fecho das Inscrições: 30 de setembro de 2016.
(Independentemente da data, a organização encerrará as inscrições assim que se atingir o limite de vagas estabelecidos).
.

10 km Individual

10 km Equipa

Caminhada
Individual ou Equipa

1º Prazo

Até 31JUL16

8€ / participante

7€ / participante

3€ / participante

2º Prazo

Até 31AGO16

9€ / participante

8€ / participante

4€ / participante

3º Prazo

Até 30SET16

12€ / participante

10€ / participante

5€ / participante

Para ter acesso ao valor de inscrição por Equipa, cada equipa terá que, no mínimo, ter obrigatoriamente 3 participantes. Não existe limite máximo de
participantes por equipas.
Durante todo o período em que as inscrições estiverem abertas poderão ocorrer condições e ofertas especiais na aquisição de bilhetes.
2.2 - Método de Inscrição / Devoluções
Os bilhetes podem ser adquiridos através de plataforma digital. Após fecho das inscrições, o bilhete é pessoal e intransmissível pois a partir desse
momento, será acionado o processo de Seguro e é considerado aceite o Termo de responsabilidade, a Declaração de Exoneração de
Responsabilidade e as Condições do presente Regulamento. A impossilidade de comparência na prova por parte do participante, independentemente
das razões, mesmo com pré-aviso, não implica qualquer devolução do valor pago.
2.3 - Seguro
O valor de inscrição engloba o Seguro com cobertura de Acidentes Pessoais para os participantes, de acordo com a legislação em vigor para este tipo
de atividades. Ao se inscrever, o participante aceita que não poderá responsabilizar a organização do evento por situações que não estejam
abrangidas no âmbito do seguro, bem como pelo pagamento da franquia para acionar o mesmo, pagamento esse que será da responsabilidade do
participante.
2.4 - Bilhetes Individuais/Equipas
Os bilhetes poderão ser adquiridos individualmente ou em equipa. Caso haja a figura “responsável de equipa”, este será o ponto de contato entre a
organização e respetiva equipa. Independentemente da forma de inscrição, a participação no evento implica o conhecimento e aceitação dos termos e
condições do presente Regulamento/Termo de responsabilidade, incluindo a Declaração de Exoneração de Responsabilidade.
2.5 - Kit do Participante
O Kit do Participante para a Corrida 10km é composto pelo T-shirt Técnica, Dorsal, Chip, alfinetes e outras eventuais ofertas de parceiros. O Kit do
Participante para a Marcha 5km é composto pelo Dorsal, alfinetes e eventuais ofertas de parceiros. O Kit poderá ser levantado no dia 07OUT, entre as
10h e as 12h, e entre as 14h e 20h, na Piscina Municipal do Oriente – Rua Câmara reis, 1800-046 Lisboa; e no dia 08OUT entre as 10 e 16h no local
do evento.
Para as inscrições realizadas durante o 3º Prazo, não asseguramos o tamanho de t-shirt selecionado.
Os participantes ou responsável da equipa deverão apresentar o bilhete impresso ou em formato digital, ou um documento de identificação para
levantar o Kit do Participante.
Os Kits pagos mas não levantados serão guardados até dia 30 de outubro. Os interessados deverão entrar em contato com a organização para
levantarem os kits.
2.6 – Classificação, Prémios e Escalões
As classificações serão apresentadas da seguinte forma:
• Classificação Geral
• Classificação Individual Masculinos por Escalão
• Classificação Individual Femininos por Escalão
• Classificação por Equipas Masculinos (soma dos tempos dos 3 melhores atletas masculinos da equipa);
• Classificação por Equipas Femininos (soma dos tempos dos 3 melhores atletas femininos da equipa);
Os Prémio serão entregues no dia do evento de acordo com o seguinte:
• Primeiros 3 Classificados de cada escalão Masculino
• Primeiros 3 Classificados de cada escalão Feminino
• Primeiros 3 Classificados da Melhor Equipa Masculina
• Primeiros 3 Classificados da Melhor Equipa Feminina
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Escalões:
• Masculino: Júnior; Sénior; Veteranos M35; M45; M55; M65;
• Feminino: Júnior; Sénior; Veteranos F35; F45; F55; F65
2.7 - Desclassificações
O serviço médico da competição, bem como qualquer elemento da Organização Técnica estão habilitados para desclassificar qualquer participante
que:
•
Não efectue o controlo da partida Geral;
•
Não realize o percurso na totalidade;
•
Não tenha o dorsal ou não esteja visivel durante a prova;
•
Corra com o dorsal de outro atleta;
•
Não respeite as instruções da organização;
•
Manifeste comportamentos anti-desportivo;
•
Manifeste comportamentos inadequado de acordo com a alínea 2.10 do presente regulamento.
2.8 - Reclamações
Qualquer reclamação terá que ser apresentada por escrito à Organização Técnica, até 10 (dez) minutos após o términos da corrida, juntamente com a
importância de 100,00€ (cem euros), a qual será devolvida se a reclamação for deferida.
2.9 - Uso da imagem
O participante, ao proceder à inscrição, autoriza de forma gratuita e incondicional à organização e a quaisquer terceiros autorizados por esta, a
utilização da sua imagem captada nas filmagens e/ou nas fotografias que terão lugar durante o evento, bem como a sua reprodução em peças
comunicacionais de apoio a nível nacional e mundial.
2.10 - Uso de Informações Pessoais
Os dados serão processados automaticamente, nos termos aprovados pela Comissão Nacional de Protecção de Dados, pela organização do evento,
entidade responsável pelos dados, destinando-se a acções de marketing e sempre em conformidade com o prescrito na lei nº 67/98 de 26 de Outubro
de 1998. É garantido aos participantes, nos termos da mesma lei, o acesso aos seus dados, podendo solicitar por escrito junto da organização a sua
atualização, correção ou eliminação.
2.11 - Inibição da Participação
A organização tem o direito de inibir a participação de qualquer indivíduo(s) no início ou durante o decurso do evento, caso o seu comportamento ou
estado seja considerado inadequado ou causar motivo de preocupação ou ainda possa ser ofensivo a quaisquer espectadores ou outros participantes,
incluindo a utilização de qualquer peça de roupa ou mensagens visuais que possam causar ofensa. O não cumprimento de qualquer instrução e/ou
regras de membros da organização, nomeadamente a não utilização do Dorsal no recinto do evento e percurso, resultará também na inibição da
participação na prova. Independentemente do motivo da inibição da participação no evento (corrida/caminhada) não haverá direito ao ressarcimento de
qualquer valor financeiro. Em caso extremo, serão chamadas as autoridades competentes.
Por razões de segurança, não é permitida a utilização de patins, skates, bicicletas, animais e/ou outros meios mecânicos que a organização considere
inapropriados.
2.12 - Termo de Responsabilidade
Com o acto de inscrição, os participantes assumem que estão aptos física e psicologicamente para o esforço físico inerente a todo o evento, e que não
têm quaisquer contraindicações de saúde para a prática desportiva cumprindo assim, o disposto na Lei nº 5/2007 de 16 de janeiro – Lei de Bases da
Atividade Física e do Desporto.
2.13 - Declaração de Exoneração de Responsabilidade
A corrida implica aptidão física e psicológica, inscrevendo-se, os participantes aceitam que esta se destina apenas a indivíduos fisicamente preparados
e que se comprometeram a um regime de treinos adequado. É da inteira responsabilidade do participante procurar aconselhamento médico apropriado
antes da participação na Corrida das Nações. A participação no evento é inteiramente por sua conta e risco, assumindo o participante, que o
organizador não deve ser responsabilizado por morte, acidente ou qualquer lesão física ou psicológica sofrida pelo participante, nem por qualquer dano
físico ou psicológico, direto ou indireto, decorrentes da participação no evento.
2.14 - Aceitação das Condições do Regulamento
Ciente do teor das condições constantes no presente regulamento/termo de responsabilidade, o participante, ao proceder à inscrição, aceita e assume
de forma livre e esclarecida as condições supracitadas, conformando-se com os riscos da corrida, onde a sua participação representa uma
manifestação voluntária e inequívoca do seu assentimento.
INFORMAÇÕES
Junta de Freguesia do Parque das Nações
Morada: Rua Padre Joaquim Alves Correia, Lote 23 A/B/C 1800-292 Lisboa
Web: http://jf-parquedasnacoes.pt/
Facebook: https://www.facebook.com/Junta-de-Freguesia-do-Parque-das-Nações
SURVIVORS RUN
Web: http://www.corridadasnacoes.com/
Email: eventos@survivorsrun.com
Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorsRun
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