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Regulamento 
 

“Por 1 Coração Saudável Montemor a Correr”  pretende ser um evento de 
Corrida/caminhada organizado pelo ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR com 
o patrocínio da FARMÁCIA FREITAS. O objetivo será a comemoração do mês 
do Coração, promovendo a caminhada e corrida desenvolvida pelo Centro de 
Marcha e Corrida Montemor a Correr e em conjunto com a Farmácia Freitas.  

O ACM é um clube de praticantes, sem fins lucrativos, que têm vindo a 
desenvolver a sua atividade desportiva na área da Natação, Basquetebol e 
recentemente na Corrida e Caminhada com a implementação do Centro de 
Marcha e Corrida Montemor a Correr. 

O Projeto Montemor a Correr iniciou as suas atividades em Maio de 2015, e 
esta será também uma data a comemorar. Um ano de atividades 
desenvolvidas pelo grupo Montemor a Correr – Atlético Clube de Montemor. 

Esta será uma atividade de corrida e caminhada ORIENTADA E GUIADA 
pelos técnicos do Centro de Marcha e Corrida Montemor a Correr, é uma 
atividade de lazer, ou seja, não existem prémios nem classificações finais. 
Todos os inscritos deverão realizar o percurso guiado pelos técnicos quer seja 
o percurso de caminhada ou o percurso de corrida. 
 
A atividade têm início e fim no Parque Desportivo Municipal (Pista de 
Atletismo).   
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1. Programa  

Programa da atividade (poderá sofrer alterações) 

17h00 – Abertura do Secretariado 

17h00 – Rastreios cardiovasculares  

18h00-18h20 – Aula de grupo 

18h30 – Inicio da Corrida e Caminhada Guiada “Por 1 Coração 
Saudável Montemor a Correr” 

 

2. Condições de participação 

A participação neste tipo de eventos envolve riscos, que não podem ser 
totalmente eliminados. Não obstante, serão adotadas todas as medidas de 
modo a garantir a segurança de todos os participantes neste evento, 
minimizando os riscos de possíveis lesões. É recomendado o aconselhamento 
médico antes da realização da prova. É da inteira responsabilidade dos 
intervenientes certificarem-se que estão em perfeitas condições físicas e 
psíquicas para a realização da corrida. A organização reserva-se ao direito de 
evitar a participação, incluindo a expulsão no decorrer da corrida de qualquer 
participante que se demonstre incapaz de realizar a mesma. 

Devido a questões de segurança não será permitido, a utilização de bicicletas, 
patins, skates, ou qualquer tipo de acompanhamento animal. Todos os 
participantes que não cumprirem o estipulado serão impedidos de realizar a 
prova. 

3. Inscrições 

AS INSCRIÇÕES SÃO GRATUITAS até dia 16 de Maio ou até serem atingidas 
as 200 inscrições com oferta de T-shirt, após este dia continuamos a receber 
inscrições mas sem oferta de T-shirt. 

4. Aceitação 

Ao inscreverem-se, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, 
em caso de dúvidas ou situação não especificada no mesmo, devem informar a 
organização. 
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5. Termo de responsabilidade 

Reconheço que participar em eventos desportivos desta natureza pode ser 
potencialmente perigoso e estou ciente de que poderão ocorrer acidentes. 
Declaro ser responsável pela participação na atividade, nela participando de 
livre vontade e com total conhecimento do seu regulamento e obrigações daí 
decorrentes, responsabilizando-me pela minha participação não imputando 
responsabilidades a pessoas, empresas ou entidades, envolvidas direta ou 
indiretamente na organização ou promoção do evento, por quaisquer danos 
pessoais e materiais que venham a ocorrer no decorrer da prova.  

Dou também a minha autorização para que a entidade organizadora ou 
promotora do evento utilizem o meu nome e a minha imagem em fotos, vídeos 
ou outros meios de transmissão de imagens. 

6. Cancelamento do evento 

Reservamo-nos no direito de cancelar ou adiar o evento devido a 
circunstâncias imprevistas ou inevitáveis alheias à vontade da Organização. 
Nestes casos, a organização tentará informar os participantes atempadamente. 

Caso a corrida seja cancelada, antecipada ou adiada devido a circunstâncias 
alheias à vontade da organização, a organização não deverá ser 
responsabilizada por qualquer inconveniente, despesas, custos, perdas ou 
danos sofridos pelos participantes. 

7. Regras de Conduta Desportiva 
 
Deverá existir um espirito de fair-play no decorrer da atividade, assumido pela 
organização e pelos atletas, pelo facto de aceitarem o regulamento no acto da 
inscrição. O respeito pelo desafio, o espirito de entreajuda, respeito pelos 
outros atletas, público, organizadores e colaboradores deverá ser acima de 
tudo um modo de estar, respeitando o ambiente natural tendo em vista um 
impacte ambiental nulo.  
 

8. Declaração de exoneração de responsabilidade 

Os participantes aceitam que a corrida e caminhada é apenas orientada para 
indivíduos com bom nível de condição física. É da inteira responsabilidade do 
inscrito procurar aconselhamento médico apropriado, antes de participar na 
corrida ou caminhada.  

A participação na atividade de corrida e caminhada é inteiramente por conta e 
risco dos participantes que reconhecem que a organização não deve ser 
responsabilizada pela morte, ferimento, perda ou dano de propriedade (t-shirt, 
ténis, calções, relógios, telemóveis ou outros) decorrentes da participação no 
evento. 
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9. Percursos  (Caminhada 5 km (verde) e Corrida 9km (vermelho)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


