REGULAMENTO

1.

Integrada no programa da Prova “EDP Meia Maratona de Lisboa”, a prova de
confraternização EDP Mini Campeões disputa-se na tarde de Sábado, 11 de março, às 16:00
horas. É uma corrida para jovens com a distância de 1.500m.

2. O percurso tem o seguinte itinerário: concentração junto à Estação Fluvial de Belém, em
frente ao Museu da Eletricidade, dirigindo-se os atletas para a zona relvada circundante ao
Terreiro das Missas.
3. As inscrições para esta prova são efetuadas on-line em www.maratonadelisboa.com ou na
SportExpo, nos dias anteriores ao dia da corrida, entre as 10:00 e as 20:00.
4. Os atletas devidamente inscritos poderão recolher o seu dorsal e respetivo “kit de atleta” no
Centro Cultural de Belém nos dias 9 e 10 de março de 2023, não se distribuindo qualquer tipo
de documentação/materiais no dia da competição.
4.1 Para levantamento do dorsal será necessário apresentar o respetivo comprovativo que
serve de comprovativo do pagamento da respetiva taxa de inscrição ou o documento
impresso da inscrição online e o documento de identificação do respetivo atleta.
5. O dorsal é intransmissível e quando usado por outro indivíduo implicará a desqualificação
do mesmo.
6. Em termos de classificações finais, são considerados três escalões tendo por base as
seguintes idades: 6/8 anos, 9/11 anos, 12/13 e 14/16 anos. As idades “válidas” são
exatamente aquelas que os participantes têm no dia da prova.
7. A organização estruturou um serviço de assistência médica, sob orientação de uma
especializada equipa de profissionais, embora não se responsabilize por qualquer acidente
que venha a verificar-se no decorrer desta prova.
8. Os atletas beneficiarão de um seguro de acidentes pessoais, conforme previsto no n.º 15 do
art.º 18.º do DL n.º 10/2009, com um capital por morte ou invalidez permanente de 28
000,00 EUR e despesas de tratamento até 4000,00 EUR, embora a organização, disponha
de um cuidado serviço de assistência médica ao longo de toda a prova e na zona da meta
onde se instalará uma tenda hospitalar.
9. O encarregado de educação do atleta, ao efetuar a sua inscrição, autoriza a cedência, de
forma gratuita e incondicional, à organização da prova e aos seus associados e
patrocinadores, os direitos de utilização da sua imagem tal como foi captada nas filmagens
ou fotos que terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças
comunicacionais de apoio.
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10. A organização reserva-se o direito de utilizar a base de dados com os elementos
preenchidos pelos encarregados de educação dos participantes nas suas eventuais ações
de promoção ou outras.
11. Ao realizarem a inscrição, os encarregados de educação de todos os participantes
declaram automaticamente estarem de acordo com o seguinte termo de responsabilidade:
11.1 Li e estou de acordo com o Regulamento do Maratona Clube de Portugal, disponível no
site da prova;
11.2 Estou ciente do estado de saúde do meu educando e responsabilizando-me por estar
física e psicologicamente capacitado para participar na prova;
11.3 Assumo que me absterei o meu educando de participar na prova se as minhas condições
de saúde se alterarem após a inscrição;
11.4 Estou ciente do teor da apólice de seguro em vigor e li as especificações da mesma,
constantes no Regulamento da Prova;
11.5 Ao participar na prova, autorizo, gratuitamente e de forma incondicional, que a
organização e os parceiros da prova utilizem a imagem do meu educando. Por este
instrumento, cedo todos os direitos de utilização da imagem do meu educando, 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;
11.6 Declaro que o meu educando participa na prova de livre e espontânea vontade,
isentando a organização, parceiros, diretores, colaboradores e outras empresas ligadas
à organização do evento de qualquer responsabilidade resultante da sua participação
na prova, antes, durante e depois da mesma (por ex. perda de objetos pessoais por roubo
ou por outras circunstâncias).
12. Todos os participantes receberão uma t-shirt, uma medalha e outras lembranças alusivas à
prova.
13. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pelo Diretor Técnico da prova e de
acordo com os Regulamentos oficiais em vigor.
14. O cancelamento da prova pode ocorrer devido a fatores de força maior e alheios à
organização (condições climatéricas extremas, manifestações, restrições governamentais
etc.). No caso de adiamento, a organização garante a transferência automática das
inscrições de todos os atletas para a nova data proposta. A organização poderá, em casos
excecionais, ter de alterar o percurso, nomeadamente o local de partida e/ou chegada, bem
como os horários da prova.
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