REGULAMENTO
1. O Município de Ourique, promove e organiza a 2ª Corrida Solidaria, com o apoio dos
Bombeiros Voluntários de Ourique e da Guarda Nacional Republicana, cujas receitas
revertem a favor da CERCICOA.

2. O evento realiza-se no dia 25 de Abril de 2017, pelas 16H00, com partida e chegada
junto à Praça Padre António Pereira (junto à EB 2, 3 e Secundária), em Ourique.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A 2º Corrida de Solidariedade tem por objetivo fomentar atividades de apoio a causas
sociais e/ou de angariação de fundos para instituições de solidariedade social, num regime
de total voluntarismo, potenciando o combate à exclusão.

ÂMBITO

Pretende-se com a implementação da presente corrida:

a) Angariar fundos, que reverterão, na sua totalidade, para a CERCICOA, sediada em
Almodôvar;

b) Incentivar e promover o desenvolvimento da prática desportiva em geral e, em especial,
do atletismo;

c) Interagir com a população;

d) Contribuir para uma sociedade que se deseja, cada vez mais, justa.

DESTINATÁRIOS

1. O evento 2ª Corrida solidária, considera a vertente da corrida e caminhada.

2. A corrida é aberta a todos os atletas populares e federados.

3. A corrida não contempla escalões etários.

PERCURSOS

1.O evento considera um percurso de 5 km.

2. O percurso estará delimitado com fitas, placards e por elementos da organização.

INSCRIÇÕES

1.As inscrições têm o valor de 5 euros e decorrem até à hora do início da prova nos
seguintes locais:
Gabinete de Informação e Comunicação da Câmara Municipal de Ourique, Av. 25 de Abril,
nº26, 7670 Ourique, para o telefone: 286510400 (ext.2018), através do site do município (
www.cmourique.pt), ou no local da partida no dia do evento.

2. As inscrições válidas permitem aos participantes usufruir de abastecimento sólido e
líquido, apoio logístico, seguro de acidentes pessoais, primeiros socorros e lembranças que
venham a ser disponibilizadas (t-shirts e tintas).

3. Crianças até 9 anos (inclusive) não pagam, sendo, no entanto, obrigatória a sua
inscrição.

SEGURO

1. O evento é coberto por Seguro de Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais através de
Apólice celebrada nos termos da legislação aplicável;

2. A organização não se responsabiliza por qualquer acidente, ou danos sofridos por
atletas que não estejam devidamente inscritos;

3. A responsabilidade da participação no evento pertence aos atletas. No momento da sua
inscrição, o atleta / participante, declara encontrar-se física e psicologicamente apto para
o esforço inerente à prova em que participará.

4. Qualquer acidente ocorrido deverá ser imediatamente comunicado à organização da
prova, no mais curto prazo de tempo.

PRÉMIOS

1. São atribuídos prémios aos:

a) Melhor traje individual;

b) Melhor traje coletivo;

c) Maior grupo.

2. Os prémios de maior grupo, melhor traje individual e coletivo serão atribuídos por um
júri definido pela organização.

3. Serão atribuídas lembranças a todos os atletas que participem na prova.

DESCLASSIFICAÇÕES

Serão desclassificados os atletas que incorrerem nas seguintes infrações:

- Os atletas que não se apresentarem à chamada;

- Os atletas que prejudiquem outros por falta de ética desportiva;

- Os atletas que alterem o percurso da prova em benefício próprio.

APOIO TÉCNICO

A Organização colocará, durante a prova, ao dispor dos participantes:

a) Elementos identificados para quaisquer esclarecimentos e/ou auxilio;

b) Abastecimento líquido;

c) Ambulância.

CASOS OMISSOS

1. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Organização.

DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Todos os participantes, pelo facto de tomarem parte na corrida, aceitam o presente
regulamento.

