Regulamento

1- A Organização do evento cabe à Associação Oncológica do Algarve (AOA), em parceria com o Município de Tavira,
com a União de Freguesias de Tavira, com a Casa do Povo de Santo Estêvão e com o apoio várias instituições públicas
e particulares.
MOVE.Tavira 2019 decorre no dia 31 de Março, está inserido no Calendário Regional de Marcha/Corrida do Algarve,
do Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ), e é aberto à participação de pessoas de todas as idades, que
estejam aptas a participar.
2- Os percursos propostos são suaves, planos, de 5 kms e 9 kms, tendo como ponto de PARTIDA/CHEGADA a Praça da
República, em Tavira. Os itinerários serão do conhecimento dos participantes através de mapas divulgados nos nossos
canais web e afixados no local no dia do evento. Os participantes devem comparecer com roupa e calçado confortável,
adequados à realização da prova.
3- Este evento será um evento sem garrafas de plástico, pelo que os participantes inscritos (seja através do Calendário
Regional de Marcha/Corrida do IPDJ ou seja pela aquisição do Kit Solidário) terão direito a um cantil para poderem
abastecer com água (limitados ao stock existente).

4- O abastecimento de água será disponibilizado graciosamente pela Taviraverde E.M., empresa responsável pela
distribuição de água ao concelho de Tavira, contudo o abastecimento do cantil será da total responsabilidade dos
participantes. Está previsto haver um Posto de Abastecimento com várias torneiras no Recinto do evento (Praça da
República, em Tavira) e outro Posto de Abastecimento a meio do percurso, ambos devidamente assinalados. Nos
abastecimentos haverão também laranjas e barrinhas de cereais, limitados ao stock existente.
5- O evento está coberto por um Seguro Responsabilidade Civil e de Acidentes Pessoais relativo a atividades desportivas.
A segurança dos participantes será garantida pela Polícia de Segurança Pública e pela Guarda Nacional Republicana.
O apoio paramédico ao longo dos trajetos será prestado por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de
Tavira.
6- É da inteira e exclusiva responsabilidade dos participantes assegurarem-se, previamente, de que não têm quaisquer
contra-indicações para a prática de atividades físicas e desportivas não federadas, conforme disposto no n.º 2 do art.º
40.º da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (Lei n.º 5/2007 de 16 de Janeiro). Devem assim aconselhar-se
com o seu médico e garantir que reúnem todas as condições de saúde, físicas e psicológicas, necessárias à prova em
que vão participar, não cabendo à Organização responsabilidades por quaisquer complicações médicas que se venham
a verificar antes, durante ou depois dos percursos.
7- A organização do evento, nos termos do n.º 2 do art.º 79 do Cód. Civil, reserva-se o direito da recolha e utilização de
imagens dos participantes, visto não ser necessário o seu consentimento em atividades com finalidades culturais, lúdicas
ou sociais, e/ou quando a sua reprodução for enquadrada na de lugares públicos.

8- As Inscrições são preenchidas individualmente e encontram-se disponíveis a partir do dia 20 de Março, na Sede da
Associação Oncológica do Algarve em Faro e, em Tavira, no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, na União de
Freguesias de Tavira e no Gymnasium, também em Tavira. Em alternativa poderão ser ainda feitas inscrições no próprio
dia, no recinto do evento.
A Inscrição é de 6 pegadas por adulto (não reembolsável). O valor da inscrição inclui a oferta de um Kit composto por:
saco/mochila, t-shirt técnica, boné, cantil para água e folhetos informativos. No dia da iniciativa as inscrições feitas no
recinto acrescem 1 pegada.
9- As indicações da Organização colocadas ao longo do percurso são destinadas aos participantes, que se comprometem
a respeitá-las.
10- A ficha de inscrição do participante contém um talão numerado que se destina à participação no sorteio a realizar no
final do evento. Para fazer parte do passatempo os participantes deverão, no dia do evento, inserir o talão correspondente

AOA | Largo das Mouras Velhas, n.º 16, 8000 - 139 Faro | Tel. 289 807 531 | www.aoa.pt | geral@aoa.pt

à sua inscrição na tômbola de sorteio, que estará no recinto, em local devidamente assinalado. Os prémios e os
respetivos números a que foram atribuídos serão divulgados no momento do sorteio. Caso não sejam levantados no dia
do evento os prémios e os participantes vencedores serão divulgados através dos nossos canais on-line, tendo um prazo
de 8 dias úteis para serem reclamados.

11- A participação é aberta a todas as pessoas fisicamente aptas, com excepção:
a) Pessoas que se desloquem em bicicleta ou skate;
b) Crianças não acompanhadas.
Nota: Os cães são tolerados desde que devidamente seguros por trelas e acompanhados pelos seus respetivos
donos.
12-A organização pode excluir do passeio o(s) participante(s) que não cumpram o regulamento.
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