REGULAMENTO DA PROVA – Mundialito Color

ARTIGO 1 –

¿QUEM PODE PARTICIPAR?

A corrida-marcha popular está aberta a todas as pessoas de 0 a 99 anos.

A corrida de 5.2 Quilómetros a pé, aberta a todos os que sejam acreditados com o dorsal de participação
(Exceto as crianças de 0 a 4 anos que não pagam entrada e participam sem dorsal e sem camisola dada
pela organização). Todos os participantes devem aceitar e respeitar a distância e o regulamento.

Os menores de 12 anos de idade deverão ir acompanhados por um dos pais ou tutor ou apresentar a
autorização dos mesmos.

Para poder participar deverá ter a respetiva entrada adquirida através da Web ou do ponto de informação.

ARTIGO 2 – SERVIÇOS QUE OFERECE A CORRIDA-MARCA POPULAR

Em cada quilómetro haverá um ponto de cor com música e um Dj. Em cada ponto os participantes serão
pulverizados com pós de cores.

Ao finalizar a corrida-marcha popular utilizará a bolsinha com pó de cor para a explosão final, durante o
encerramento do evento.

ARTIGO 3 – ACREDITAÇÃO

Todos os participantes devem recolher a bolsa de corredor no ponto de informação no Mundialito Color
com a entrada.

O facto de não retirar o dorsal e camisola nos dias estabelecidos significa a renúncia dos mesmos e a
participação.

ARTIGO 4 – PERCURSO

O percurso estará devidamente sinalizado e marcado em cada ponto de cor. A organização poderá
modificar o percurso, por causa alheias e/ou de força maior, tendo em conta a opinião da Protecção Civil
e forças de Segurança Pública da Cidade.

ARTIGO 5 – INSCRIÇÕES

Uma vez aceite a inscrição não se devolve o importe da mesma.

O prazo das inscrições: as inscrições poderão ser efetuadas até uma hora antes da corrida, sempre e
quando haja disponibilidade de entradas.

Lugar de inscrição:

Na página web e lugares autorizados.

ARTIGO 6 – SEGUROS

A organização conta com um seguro de responsabilidade Civil para o dia do Evento.

A organização não se fará cargo dos acidentes ou outros prejuízos que a participação na corrida poderá
causar aos inscritos, antes, durante ou depois da mesma. No entanto, a organização disponibiliza o
serviço de sanidade para possíveis urgências.

Os participantes assumirão as ocorrências que poderão causar a si mesmo ou a terceiros. A organização
não tem nenhuma responsabilidade sobre o mesmo. O percurso é de 5.2 quilómetros, não há exame

médico prévio, logo todos e cada um dos participantes devem estar em bom estado de saúde para
realizar este percurso, se algumas pessoas de qualquer idade por indicação médica não podem
submeter-se a esforços não deve participar, por tanto é responsabilidade absoluta de cada participante de
realizar a prova, descartando de todo o género de responsabilidade da organização do Mundialito Color.

ARTIGO 7 – DIREITOS DE IMAGEM E DADOS DOS PARTICIPANTES

Só com o feito de inscrever-se no MUNDIALITO COLOR autoriza expressamente a organização e os
seus patrocinadores a utilizar gratuitamente as imagens, fixas e/o em movimento das pessoas
participantes. Estas imagens poderão figurar em todo o género de suporte gráfico conhecido ou
desconhecido, assim como os materiais de promoção ou publicitários produzidos e difundidos em todo o
mundo, durante o período máximo estabelecido por legislação atual e futura, os regulamentos e os
tratados em vigor, incluída a possibilidade uma vez finalizado o período previsto.

Os participantes dão consentimento expresso ao tratamento dos seus dados para finalidade própria do
evento de acordo à lei de proteção de dados.

A organização decide qualquer incidência que não este prevista e reserve direito de modificar o presente
regulamento até ao dia antes da corrida por necessidades próprias.

Todos e cada um dos inscritos, com o feito de participar aceitam as normas do regulamento de
participação impostas pela organização da Prova Mundialito Color, sem nenhum tipo de exceção.

