
Regulamento 
1. Organização 
  

A Seixal Night Run é organizada pela Academia de Atletismo do Seixal. 
  

2. Data/Hora/Local 
  

A Seixal Night Run realiza-se no dia 2 de Julho de 2016. 
  

 Kids Night Run  (2 Km) 
       Hora de partida: 21h00 
       Local de partida/chegada: Parque dos Franceses - Seixal 
  

 Caminhada (6 Km) 
       Hora de partida: 21h30 
       Local de partida/chegada: Parque dos Franceses - Seixal 
  

 Prova Principal (8 Km) 
       Hora de partida: 22h30 
       Local de partida/chegada: Parque dos Franceses - Seixal 
  

3. Abastecimento 
  

O único abastecimento será realizado na meta. 
  

4. Duração 
  

O controlo de chegadas termina às 24h00. 
  

5. Inscrições /Valores/Prazos/Limites de 
Inscrições/Idades 
  

Inscrições 
São realizadas através deste website, no separador "inscrição", até ao dia 26 de 
Junho de 2016. 
  

Valores 
O pagamento da inscrição é efetuado em dinheiro, quando do levantamento do 
dorsal: 
  
Inscrições realizadas até ao dia 02 de Junho 

 Kid’s Night Run – 1 Euro 
 Caminhada – 1 Euro 
 Prova Principal – 2 Euros 

  
Inscrições realizadas entre os dias 03 e 26 de Junho 

 Kids Night Run – 2 Euros 
 Caminhada – 2 Euros 
 Prova Principal – 5 Euros 



  
Serão aceites inscrições no local/data/hora de entrega dos dorsais, para qualquer uma 
das provas, mediante o pagamento do valor único e individual de 10 Euros. 
  

Prazos 
A organização poderá a qualquer momento suspender/prorrogar os prazos ou limitar 
o número de inscrições no evento, em função de necessidades/disponibilidades 
técnicas/estruturais, sem aviso prévio. 
  

Idades 
Kid’s Night Run – Podem participar atletas nascidos entre 1999 e 2002 
Caminhada – Participação aberta a todas as idades. 
Prova Principal – Podem participar atletas nascidos em 1998 e antes. 
  

6. Dorsais 
  

A entrega de dorsais terá lugar na Junta de Freguesia do Seixal, Rua Fernando 
Sousa, 2, 2840-520 Seixal (coordenadas GPS 38.639022,-9.105374), nos dias: 

 29 de Junho de 2016, das 18h00 e às 22h00 
 30 de Junho de 2016, das 18h00 às 22h00 
 01 de Julho de 2016, das 18h00 às 22h00 

  
Não são entregues dorsais no dia do evento. 
  
Documentos necessários para recolha do Dorsal: 

 Documento de identificação (Cartão do Cidadão, Carta de Condução) 
  
A recolha do dorsal em nome de outrem, implica a apresentação da cópia do cartão 
cidadão ou carta de condução, do visado. 
A recolha de dorsais de equipas, é efetuada por um representante, devidamente 
identificado através do cartão de cidadão ou da carta de condução. 
  
A utilização do dorsal é obrigatória, tanto na caminhada como nas provas de corrida. 
  
O dorsal deve ser colocado na parte frontal da t-shirt. 
  
O dorsal é pessoal e intransmissível. 
  
A organização desqualificará todos os atletas que: 

 Não tenham o dorsal devidamente colocado 
 Utilizem um dorsal alheio 

  
Os atletas que não tenham o dorsal colocado, não estão autorizados a circular no 
percurso. 

  

7. Prémios 
  

 T-shirt Técnica Unissexo a todos os participantes. Os tamanhos disponíveis das t-
shirts serão S, M, L e XL e são distribuídos de acordo com os pedidos efetuados. 
Caso se verifique rutura de stock em algum dos tamanhos, a organização proporá 
ao atleta um tamanho alternativo/disponível. 

  



 Na prova principal, os três primeiros atletas masculinos e femininos a cortarem a 
meta, irão receber um troféu e outras ofertas a divulgar oportunamente, no site da 
competição. 

  
 Não serão atribuídos prémios por escalões. 

  

8. Condições de participação 
  
As corridas estão abertas a todos os interessados, sem distinção de nacionalidade ou 
sexo, desde que inscritos, de acordo com o regulamento e dentro do prazo. Para 
salvaguardar a segurança dos participantes, não será permitido o uso de bicicletas, 
cadeiras de rodas, animais, skates, patins ou carrinhos de bebés. 
  
Na caminhada, excecionalmente, será permitido o uso de cadeiras de rodas e 
carrinhos de bebé, desde que a sua utilização não coloque em causa a integridade 
física dos utilizadores e de terceiros. 

  

9. Sistema de cronometragem 
  
A organização garante um sistema de cronometragem manual. Após a chegada dos 
primeiros 100 atletas, todos os restantes serão cronometrados ao minuto. 

  

10. Condições do percurso 
  
A organização compromete-se a escolher sempre as melhores vias possíveis, de 
modo a não colocar em risco os participantes, não se responsabilizando, todavia, 
pelas condições do piso ou pelos defeitos/obstáculos apresentados no trajeto da 
prova. 
  
Os percursos são aprovados pelas respetivas entidades oficiais. 
  

11. Segurança 
  

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, 
com a antecedência estipulada pelas entidades competentes.  
  
A normal circulação do trânsito será retomada assim que estejam reunidas as 
condições necessárias para o efeito. 

  

12. Aceitação 
  

No ato de inscrição, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em 
caso de dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem 
informar a organização. 
  
TERMO DE RESPONSABILIDADE 



No ato de inscrição, todos os participantes declararam estar de acordo com o 
seguinte termo de responsabilidade: 

a. Li e estou de acordo com o regulamento da Seixal Night Run (corridas e 
caminhada), disponível no site www.seixalnightrun.pt. 
b. Estou ciente do meu estado de saúde e de me considerar física e 
psicologicamente capacitado para participar. 
c. Assumo que me absterei de participar no evento se as minhas condições de 
saúde se alterarem após a inscrição. 
d. Ao participar na Seixal Night Run autorizo gratuitamente e de forma 
incondicional a organização e os parceiros da prova a utilizarem a minha 
imagem. Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização da minha 
imagem, tal como captada em fotografias e filmagens que terão lugar durante a 
realização das provas, renunciando ao recebimento de qualquer quantia que 
venha a ser auferida com a sua divulgação em peças comunicacionais de 
apoio. 
e. Participo na Seixal Night Run de livre e espontânea vontade, isentando a 
organização, parceiros, diretores, colaboradores e outras empresas ligadas à 
organização do evento de qualquer responsabilidade resultante da minha 
participação nas corridas ou na caminhada (6 km) antes, durante e depois da 
mesma (por exemplo, perda de objetos pessoais por roubo ou por outras 
circunstâncias).   
f. O responsável ao inscrever os membros da equipa, assume que todos eles 
aceitam o presente regulamento e, em caso de dúvida ou surgimento de uma 
situação não contemplada no mesmo, devem informar a organização. 

  

13. Cedência dos direitos de imagem 
  

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e 
incondicional, à organização, aos seus parceiros, os direitos de utilização da sua 
imagem tal como captada nas filmagens que terão lugar durante o evento, 
autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio. 
  

14. Seguros 
  
Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à prática desportiva. 
Após a inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente preparados para 
o esforço físico inerente à prova em que irão participar. 
  
A organização, de acordo com a legislação em vigor assume a responsabilidade por 
qualquer acidente que possa ocorrer durante a prova, sendo a aptidão física dos 
atletas da sua exclusiva responsabilidade. Existirá no local o apoio de uma equipa de 
primeiros socorros. 
 

http://www.seixalnightrun.pt/

