
REGULAMENTO

Nickelodeon – Corrida da Família

Artigo 1.º – Organização, data e hora de realização

A Comissão Organizadora da 36.ª Seixalíada, em parceria com o canal Nickelodeon e a Câmara Municipal do Seixal,

promove no dia  27 de outubro de 2019, com início às  10 horas, a  NICKELODEON – CORRIDA DA FAMÍLIA,

prova com vertente não competitiva para crianças e adultos.

Artigo 2.º – Participação

A participação na corrida é destinada a todas as classes etárias, podendo participar a andar ou a correr desde que

devidamente inscrita(o)s. 

Menores de idade deverão ser acompanhados pelos pais ou um adulto.

Artigo 3.º – Percurso e distância

Percurso único na distância de 2,4 quilómetros com partida na Quinta da Fidalga, Avenida da República, Arrentela,

e chegada na frente ribeirinha de Amora (junto à rotunda do hipermercado do E.Leclerc).

Artigo 4.º – Abastecimentos

Haverá um posto de abastecimento na partida e na chegada.



Artigo 5.º – Inscrições

As inscrições são gratuitas e efetuadas  online através do site  www.seixaliada.net,  até ao dia  23 de outubro de

2019. As inscrições são pessoais e intransmissíveis. Menores de idade deverão ser inscritos pelos pais.

Não há limite de inscrições, sendo que a entrega de kit de participação está limitada às primeiras 2500 inscrições.

Artigo 6.º – Validade da inscrição

Para a inscrição ser considerada válida, o formulário de inscrição deverá estar devidamente preenchido e, aquando

da sua validação, aparece uma «caixa de texto» verde a indicar que foi efetuada com sucesso, a que se segue um

email com a confirmação da inscrição.

Nota: Quando se acede ao link da inscrição, caso não apareça logo a barra a indicar que permitiu a utilização de

cookies, deverá proceder à aceitação de cookies na barra em baixo, antes de efetuar a inscrição.

Artigo 7.º – Acreditação e entrega de kits de participação

O levantamento dos kits de participação (t-shirt, n.º frontal e saco-mochila) é efetuado no próprio dia, na Quinta da

Fidalga,  entre  as  7.30 e as  9 horas.  Para  a acreditação e levantamento do kit de participação, é obrigatória  a

apresentação do comprovativo de inscrição (em papel ou formato digital).

O espaço estará organizado por numeração – 10 secções de levantamento – e à medida que os participantes

efetuarem a sua acreditação e levantarem o kit, dirigem-se para o local onde irá decorrer o aquecimento geral

(estrada em frente a Quinta da Fidalga).

Nota: A organização não garante que nos dias de levantamento dos kits de participação estejam disponíveis todos

os tamanhos de t-shirt solicitados. 

A partir das 9.20 horas, os kits de participação que não forem levantados pelos participantes inicialmente inscritos

serão distribuídos pelos participantes que não puderam aceder ao kit por estarem acima dos 2500 inscritos.



Artigo 8.º – Termo de Responsabilidade

Ao efetuarem a sua inscrição, todos os participantes declaram automaticamente estarem de acordo com os termos

de responsabilidade  que se  seguem  em função  do tipo  de inscrição  que vão efetuar:  inscrição  individual  ou

inscrição de menor de idade: 

Termo de responsabilidade de inscrição individual 

1)  Li  e  estou  de  acordo  com  o  regulamento  da  Nickelodeon  –  Corrida  da  Família,  disponível  nos  sites

www.nickelodeon.pt e www.seixaliada.net.

2) Estou perfeitamente ciente do meu estado de saúde e declaro estar física e psicologicamente capacitado para

participar.

3) Assumo o compromisso de me abster de participar na Nickelodeon – Corrida da Família na eventualidade de as

minhas condições de saúde se alterarem após a inscrição.

4) Ao participar na Nickelodeon – Corrida da Família, autorizo, gratuitamente e de forma incondicional, que o canal

Nickelodeon, através da MTV Networks Unipessoal Lda., a Comissão Organizadora da 36.ª Seixalíada, a Câmara

Municipal do Seixal,  patrocinadores e parceiros da prova utilizem a minha imagem. Por este instrumento,  cedo

todos os direitos de utilização da minha imagem, tal como a captada em fotografias,  áudio e vídeo durante a

realização  da  corrida,  renunciando ao  recebimento  de qualquer  quantia  que venha a  ser  auferida  com a  sua

divulgação em peças comunicacionais de apoio, assim como no uso das imagens para fins promocionais dos canais

Nickelodeon  e  parceiros  do  projeto,  nomeadamente  para  a  realização  de  spots promocionais,  documentário,

entrevistas  ou  outros,  para  a  sua  utilização  em  qualquer  meio,  incluindo  televisão,  meios  escritos,  Internet,

dispositivos sem fios, sem quaisquer restrições de tempo ou território.

5) Participo na Nickelodeon – Corrida da Família de livre e espontânea vontade, isentando a Nickelodeon, através

da MTV Networks Unipessoal Lda.,  a Comissão Organizadora da 36.ª Seixalíada,  a  Câmara Municipal  do Seixal,

parceiros da prova, patrocinadores, diretores, colaboradores e outras empresas ligadas à organização do evento de

qualquer responsabilidade resultante da minha participação na Nickelodeon – Corrida da Família, antes, durante e

depois da mesma (por exemplo, perda de objetos pessoais por roubo ou por outras circunstâncias).



6)  Assumo  o  compromisso  de  contactar  a  organização  através  dos  contactos  disponibilizados  para  o

esclarecimento de qualquer dúvida, ou para qualquer questão não prevista no presente regulamento. 

Termo de responsabilidade de inscrição de menor de idade 

Com a inscrição do menor de idade, os pais, tutores legais e/ou encarregados de educação aceitam o presente

regulamento e, em caso de dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar

de imediato a organização. O legal responsável pelo menor de idade declara ainda assumir o seguinte termo de

responsabilidade, nos termos do qual expressa que: 

1)  Li  e  estou  de  acordo  com  o  regulamento  da  Nickelodeon  –  Corrida  da  Família,  disponível  nos  sites

www.nickelodeon.pt e www.seixaliada.net.

2) Estou perfeitamente ciente do estado de saúde do menor a meu cargo e da sua capacidade física e psicológica

para participar.

3) Assumo o compromisso de não permitir a participação do menor a meu cargo na  Nickelodeon – Corrida da

Família , caso as suas condições de saúde se alterem após a inscrição. 

4) Ao participar  na  Nickelodeon – Corrida da Família, autorizo,  gratuitamente  e de forma incondicional,  que a

Nickelodeon, através da MTV Networks Unipessoal Lda., a Comissão Organizadora da 36.ª Seixalíada, a Câmara

Municipal do Seixal, patrocinadores e parceiros da prova utilizem a imagem do menor à minha responsabilidade.

Por este instrumento,  cedo todos os direitos de utilização da imagem do menor à minha responsabilidade,  tal

como a captada em fotografias, áudio e vídeo durante a realização da corrida, renunciando ao recebimento de

qualquer quantia que venha a ser auferida com a sua divulgação em peças comunicacionais de apoio assim como

no uso das imagens para fins promocionais dos canais Nickelodeon e parceiros do projeto, nomeadamente para a

realização de  spots promocionais,  documentário,  entrevistas ou outros, para a sua utilização em qualquer meio,

incluindo televisão, meios escritos, Internet, dispositivos sem fios, sem quaisquer restrições de tempo ou território.



5) O menor a meu cargo participa na Nickelodeon – Corrida da Família de livre e espontânea vontade, isentando a

Nickelodeon, através da MTV Networks Unipessoal Lda., a Comissão Organizadora da 36.ª Seixalíada, a Câmara

Municipal do Seixal, patrocinadores, diretores, colaboradores e outras empresas ligadas à organização do evento

de qualquer  responsabilidade resultante da participação  do menor a meu cargo na  Nickelodeon – Corrida da

Família, antes,  durante e depois  da mesma (por exemplo,  perda de objetos pessoais  por roubo ou por outras

circunstâncias).

6)  Assumo  o  compromisso  de  contactar  a  organização  através  dos  contactos  disponibilizados  para  o

esclarecimento de qualquer dúvida, ou para qualquer questão não prevista no presente regulamento. 

Artigo 9.º – Seguro de acidentes pessoais

A organização da prova assegura aos inscritos na Nickelodeon – Corrida da Família um seguro de acidentes de

acordo com o regime jurídico de seguros desportivos obrigatórios – Decreto-Lei n.º10/2009. 

A organização  não se  responsabiliza  por  situações  que não estejam abrangidas  por  este  seguro  e que sejam

decorrentes da aptidão física do participante e não de acidente.

Artigo 10.º – Assistência Médica

A organização da Nickelodeon – Corrida da Família disponibilizará a todos os participantes assistência médica no

local. No caso de ser necessário haver continuidade do atendimento médico de emergência, este será efetuado no

Serviço Nacional de Saúde, sob a responsabilidade do mesmo. 

A assistência médica terá autoridade para retirar da  Nickelodeon – Corrida da Família qualquer participante que

não se revele apto a participar ou que tenha recebido cuidados médicos vitais durante a prova.

Artigo 11.º – Reclamações

Qualquer reclamação terá de ser apresentada à organização,  em documento escrito, até ao final da iniciativa.



Artigo 12.º – Regulamentação

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela organização.

Artigo 13.º – Cedência dos direitos de imagem

O  participante  autoriza  o  canal  Nickelodeon  Portugal,  através  da  MTV  Networks  Unipessoal  Lda.  a  efetuar

gravações de vídeo, áudio e registo fotográfico minhas e/ou do(s) meu(s) filho(s) menor(es) abaixo identificado(s), e

cede todos os direitos inerentes à captação de vídeo e áudio e registo fotográfico para fins promocionais dos

canais Nickelodeon e parceiros do projeto, nomeadamente para a realização de spots promocionais, documentário,

entrevistas  ou  outros,  para  a  sua  utilização  em  qualquer  meio,  incluindo  televisão,  meios  escritos,  Internet,

dispositivos sem fios, sem quaisquer restrições de tempo ou território.

Artigo 14.º – Proteção e tratamento de dados

Todos os dados pessoais serão processados automaticamente pela organização do evento nos termos aprovados

pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, destinando-se exclusivamente à prestação dos

serviços considerados necessários à participação no evento em que o participante se inscreve. 

O tratamento de dados para a comunicação sobre o evento em que se inscreve, a comunicação de outros eventos

e  serviços  da  organização  e  a  comunicação  sobre  parceiros  da  organização  é  opcional  e  está  sujeita  a

consentimento claramente expresso no formulário de inscrição do evento, sempre em conformidade com a Diretiva

95/46/CE, de 27 de abril de 2016. 

É garantido aos participantes, nos termos da lei acima indicada, o acesso a todos os seus dados pessoais (que serão

armazenados pelo prazo de dois anos), podendo em qualquer momento solicitar por escrito junto da organização a

sua atualização, correção ou eliminação através do email info@nickelodeon.pt e seixaliada@gmail.com.



Artigo 15.º – Cancelamento do evento

O cancelamento do evento pode ocorrer devido a fatores alheios à organização, tais como: catástrofes naturais,

greves,  manifestações,  impossibilidade  de  usar  as  vias  de  circulação  de  trânsito,  impossibilidade  de  usar

telecomunicações, restrições do governo, alterações na legislação vigente, ou outras.

Caso ocorra,  à organização reserva-se o direito de, nos 30 dias seguintes à data prevista para a realização do

evento, emitir um parecer acerca das ações a serem tomadas resultantes da gravidade do cancelamento.

Artigo 16.º – Contactos da organização

Câmara Municipal do Seixal: camara.geral@cm-seixal.pt 

Comissão Organizadora da 36.ª Seixalíada: seixaliada@gmail.com 

Nickelodeon Portugal: info@nickelodeon.pt 


