Regulamento Light Run Montijo
24 de junho 2017
POR FAVOR LÊ ATENTAMENTE ESTA DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO,
CONCORDÂNCIA E DISPENSA DE RESPONSABILIDADE, DORAVANTE
DESIGNADA POR DACDR.
A FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO PRESSUPÕE A ACEITAÇÃO DO
REGULAMENTO E CONDIÇÕES ADIANTE DESCRITAS.
01. Organização
Light Run Montijo 2017 é promov ido pela Câmara Municipal de Montijo, com a
organização técnica da Academia Talentos do Tejo.
02. Data | Hora | Local
Dia 24 de junho de 2017, sábado | 21h30 | Praça da República, Montijo
03. Percursos | Distâncias
Light Run Montijo 2017 terá um percurso com 5 quilómetros
04. Abastecimentos
No Light Run Montijo 2017 hav erá dois abastecimentos: abastecimentos líquidos
e sólidos

05. Apoio aos I nscritos
A organização dispõe de plataformas para dar suporte às dúv idas dos inscritos.


Entidade: Câmara Municipal de Montijo.



Site: mun-montijo.pt



Email: desporto@mun-montijo.pt



Telemóveis: +351 918 999 626 | +351 914 114 297

Contactos disponív eis de 2ª a 6ª feira das 9h30 às 18h30.

Assim:
1. Tenho conhecimento e possuo total capacidade para participar no evento
desportivo, assumindo a responsabilidade em caso de acidentes referentes ao
mesmo.
2. Todas as minhas ações, omissões e/ou negligências são da minha inteira
responsabilidade, não processando judicialmente quaisquer das entidades
pertencentes à organização.
3. Reconheço que poderá haver tráfego no percurso do evento e assumo os
riscos de nele participar, incluindo, mas não limitando a quedas, contacto e/ou
acidentes com outros participantes, equipamento defeituoso, o estado das
estradas e cruzamentos, qualquer perigo originado por espetadores ou
voluntários, ou outros equipamentos instalados pela organização no recinto,
sendo todos estes riscos conhecidos e aceites por mim.
4. Assumo a responsabilidade por qualquer acidente que venha a verificar-se
no decorrer do evento, tendo o conhecimento de que a organização
disponibiliza um seguro de acidentes pessoais, conforme previsto no n.º 1 do art.º
9.º do DL n.º 146/93, de 26 de Abril, com um capital por morte ou invalidez
permanente de €27.006,00 e despesas de tratamento até €4.322,00.
5. Autorizo o uso do meu nome e/ou imagem relativa à minha participação no
evento LIGHT RUN MONTIJO 2017 e renuncio a quaisquer compensação futura
pelo uso da minha imagem.
6. A organização poderá cancelar o evento ou alterar o percurso, caso se
verifiquem motivos de força maior, como por exemplo: más condições
climatéricas que impossibilitem a realização do evento ao ar livre, catástrofes,
falta de condições técnicas externas à organização e ameaças à segurança
dos participantes, não sendo o valor da inscrição devolvido.
7. Reconheço que é expressamente proibido fazer-me acompanhar de
qualquer animal de estimação, exceto em caso de necessidade de cães-guia.

8. A organização poderá expulsar todo e qualquer participante que:
a) Não esteja devidamente inscrito;
b) Não use a T-shirt personalizada do evento que lhe foi atribuída;
c) Esteja a provocar qualquer tipo de distúrbios que ponham em causa o normal
funcionamento do evento.
9. A inscrição de valor máximo no evento Light Run Montijo 2017 permite receber
um kit de participante e ter acesso à entrada na festa, além de poder participar
nas atividades a realizar no local e no circuito de luz e som. Os promotores,
reservam-se no direito de cancelar o evento, caso o número de inscrições no
mesmo não assegure a viabilidade da realização do mesmo. Neste caso o
promotor procede ao reembolso do valor dos bilhetes.
10. As atividades de facepaiting, no local do evento, são da inteira
responsabilidade das empresas prestadoras dos serviços. As entidades
promotoras não se responsabilizam por quaisquer danos ou problemas ocorridos
na compra de acessórios através da mesma.
11. As inscrições no evento poderão ser feitas através do seguinte domínio,
www.acorrer.pt disponibilizados pela organização e só serão válidas após
pagamento da taxa de inscrição.
12. Crianças com idade inferior a 9 anos não são consideradas inscritas, e
portanto não estão registadas, não tendo por isso direito a seguro do
participante decorrendo por conta dos seus acompanhantes toda a
responsabilidade inerente à sua participação, nomeadamente, quaisquer
danos físicos adquiridos por essa via.
DECLARO POR ESTE MEIO QUE SOU MAIOR DE IDADE OU RESPONSÁVEL PELO
MENOR A INSCREVER, CONFIRMANDO QUE TENHO CAPACIDADE JURÍDICA E
AUTORIDADE PARA AGIR EM NOME DO MESMO, E QUE LI E COMPREENDI TODO
O CONTEÚDO DO PRESENTE DOCUM ENTO.

