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REGULAMENTO 

1. Organização e Âmbito do evento 

 

A Organização do evento cabe à Associação Oncológica do Algarve (AOA) em 

coorganização com o Município de Tavira, com a União de Freguesias de Tavira e com a 

Taviraverde e com o apoio de várias outras instituições públicas e particulares.  

O MOVE. Tavira realiza-se no dia 19 de março (domingo), com uma Marcha/Corrida com 

dois percursos (6 e 10 Kms) integrado no Programa Regional de Marchas e Corridas do 

Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ), com Partida na Praça da República, 

em Tavira. 

Haverá também a opção de participação virtual (para que cada participante possa aderir 

à ação mesmo que não se possa deslocar a Tavira), com a possibilidade de praticar 

qualquer tipo de desporto. 

 

 

2. Percursos 

 

Os percursos propostos são suaves, planos, de 6 kms e 10 kms, tendo como ponto de 

PARTIDA/CHEGADA na Praça da República, em Tavira. Os itinerários serão do 

conhecimento dos participantes através do seguinte link: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1DJdg09_gScXWKQPOEt-

SNGJGh0C6d_Q&usp=sharing e de mapas divulgados nos canais de comunicação da 

AOA (site e página de Facebook) e afixados no local, no dia do evento. Os participantes 

devem comparecer com roupa e calçado confortável, adequados à realização da prova. 

 

3. Abastecimento 

 

No que diz respeito à componente ambiental, trata-se de um evento sem garrafas de 

plástico, pelo que os participantes que adquirirem o kit solidário terão direito a um cantil 

para poderem abastecer com água. O abastecimento de águas será graciosamente 

disponibilizado pela TaviraVerde, E.M., empresa responsável pela distribuição de água 

ao concelho de Tavira. Haverá um Posto de Abastecimento no recinto do evento (Praça 

da República) e dois outros postos ao longo dos percursos.  

Os Postos de Abastecimento estarão devidamente assinalados e terão várias torneiras 

para reabastecimento de água, que será da total responsabilidade dos participantes. Na 

chegada do evento, a organização irá disponibilizar também abastecimento sólido com 

fruta.  
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4. Segurança 

 

A segurança dos participantes será garantida pela Polícia de Segurança Pública e pela 

Guarda Nacional Republicana. O apoio paramédico ao longo dos trajetos será 

assegurado por uma empresa de proteção médica a eventos. Além disso, o evento está 

coberto por um Seguro de Responsabilidade Civil, por danos de natureza patrimonial 

e/ou não patrimonial, exclusiva e diretamente, resultantes de lesões corporais e/ou 

materiais, que sejam causados a terceiros e decorrentes, exclusivamente, enquanto na 

qualidade ou do exercício ou da atividade desta Associação, e de acidentes pessoais 

decorridos no âmbito deste evento desportivo. Qualquer ocorrência tem de ser 

participada o mais rapidamente possível e o mais tardar até ao encerramento do 

evento, conforme o programa da iniciativa. 

 

5. Condição Física 

 

É da inteira e exclusiva responsabilidade dos participantes assegurarem-se, 

previamente, de que não têm quaisquer contraindicações 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 Marcha/Corrida em que vão participar, não cabendo 

à Organização responsabilidades por quaisquer complicações médicas que se venham a 

verificar antes, durante ou depois do evento. 

 

6. Equipamento e Inscrições 

 

a) As inscrições com donativo igual ou superior a 5,00€ (no dia do evento acresce 2€ de 

donativo) têm direito a um kit do evento, composto por cantil, saco/mochila e t-shirt de 

algodão (limitados ao stock existente). 

b) As inscrições estão disponíveis presencialmente a partir do dia 28 de fevereiro, nos 

seguintes locais (de acordo com o horário de funcionamento de cada local): 

Faro | Sede AOA; 

Tavira | Piscinas Municipais; Gymnasium; União de Freguesias. 

Quem pretender o envio de kit para o domicílio via CTT, deverá enviar e-mail para 

move.tavira@aoa.pt. 

c) Em relação ao tamanho da t-shirt de técnica, cada participante poderá escolher um 

dos tamanhos disponíveis: S, M, L, XL, XXL e XXXL. Não existe a possibilidade de troca de 

tamanhos (quantidades limitadas ao stock existente).  
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a) f) As fichas de inscrição no MOVE. Tavira são idênticas para todas as idades. No caso de 

menores de 18 anos deverá o adulto, representante legal* do mesmo, preencher 

devidamente, o termo de responsabilidade que se encontra anexo a este regulamento 

e enviá-lo para o email: move.tavira@aoa.pt. 

*Caso o representante legal não seja um dos progenitores deverá anexar ao e-mail, o 

comprovativo da qualidade de representante legal do menor. 

 

 

7. Divulgação da imagem 

 

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. Indicações  

 

As indicações da Organização colocadas ao longo do percurso são destinadas aos 

participantes, que se comprometem a respeitá-las.  

 

 

9. Prémios  

Os participantes do MOVE. Tavira 23 são elegíveis para um passatempo que será 

realizado na segunda-feira seguinte ao evento, dia 20 de março. O participante irá 

receber um bilhete de comprovativo de inscrição que contém um número, no ato de 

levantamento do kit. Posteriormente, todos os números das inscrições no MOVE. Tavira 

23 serão sorteados, através do site www.random.org e serão assim escolhidos os 

vencedores do passatempo, de forma aleatória. Os vencedores serão divulgados nas 

redes sociais (Instagram e Facebook) da AOA e no site: https://aoa.pt/movetavira/.  

 

 

10. Participantes  

 

A participação é aberta a todas as pessoas fisicamente aptas, com exceção: 

a) Pessoas que se desloquem em bicicleta ou skate; 

b) Crianças não acompanhadas.  

Nota: Os cães são bem-vindos desde que devidamente seguros por trelas e 

acompanhados pelos seus respetivos donos. 

A organização pode excluir do passeio o(s) participante(s) que não cumpram o presente 

regulamento. 
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Declaração “Termo de Responsabilidade”  

 

 

Eu ______________________________________________, portador do BI/CC nº 

________________________, na qualidade de representante legal do(a) menor 

___________________________________________, portador do BI/CC nº_______________,  

autorizo-o(a) a participar no MOVE. Tavira 23, a decorrer no dia 19 de março de 2023, na Praça 

da República, em Tavira, sendo essa participação da minha inteira responsabilidade.  

Assim, declaro que não serão da responsabilidade da Organização deste evento quaisquer 

eventuais acidentes que possam ocorrer no decurso do mesmo.  

Mais me obrigo a aconselhar-me com o médico do(a) menor, caso entenda necessário, no que 

se refere à sua condição física para participar neste evento.  

Autorizo a realização de filmagens ou fotografias do(a) menor durante o evento que possam vir 

a ser publicadas futuramente.  

 

 

Data: _______/_______/_______ 

 

 

 

 

Assinatura 

 

 

________________________________________ 


