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Normas de Participação da Corrida de São Silvestre, prova jovem da Corrida de São 

Silvestre e Caminhada de São Silvestre de Torres Novas 

 

01. Organização  

 

A Corrida de São Silvestre, a prova jovem da Corrida de São Silvestre e a Caminhada de São 

Silvestre de Torres Novas são organizadas pelo Município de Torres Novas (MTN), com o apoio 

do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN), do Núcleo do Sporting em Torres Novas (NSTN) 

e da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta (UDRZA).  

 

02. Data / Local  

 

Dia 28 de Dezembro de 2019, sábado, com partida e chegada na Avenida Dr. João Martins de 

Azevedo. 

 

03. Escalões,Percursos e Distâncias  

 

a) Os escalões de participação foram definidos conforme definido pela Federação 

Portuguesa de Atletismo para a época 2019/2020. 

b) A prova jovem terá cinco percursos. A Corrida de São Silvestre terão um percurso 

cada. Todos os percursos têm partida e chegada na Avenida Dr. João Martins de 

Azevedo. A Caminhada têm partida na Avenida Dr. João Martins de Azevedo e 

chegada no Jardim das rosas. 
 

Escalão Etário/Ano de Nascimento Distância Hora 

Caminhada --- 5.000 m 16h00 

Bâmbis F            A partir de 2011 (inclusive) 125m 17h00 

Bâmbis M           A partir de 2011 (inclusive) 125m 17h05 

Benjamins  F 2010 / 2009 500m 17h10 

Benjamins  M 2010 / 2009 500m 17h15 

Infantis  F 2008 / 2007 1000 m 17h20 

Infantis  M 2008 / 2007 1000 m 17h30 

Iniciados F / M 2006 / 2005  1500 m  17h40 

Juvenis  F / M 2004 / 2003 2500 m 17h55 

Juniores M / F         2002 / 2001 10.000 m 

18h15 

Seniores 2000 e antes 10.000 m 

Veteranos M35 F/M               35 a 39 anos 10.000 m 

Veteranos M40 F/M 40 a 44 anos 10.000 m 

Veteranos M45 F/M                45 a 49 anos 10.000 m 

Veteranos M50 F/M 50 a 54 anos 10.000 m 

Veteranos M55 F/M 55 a 59 anos 10.000 m 

Veteranos M60 M 60 a 64 anos 10.000 m  

Veteranos M65 M 65 e + anos 10.000 m  

 

c) A Corrida de São Silvestre de Torres Novas terá um percurso com 10.000m. 

d) A Caminhada de São Silvestre de Torres Novas terá um percurso com 5.000m. 

http://www.saosilvestredelisboa.com/site/?local=rules#collapse03
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04. Abastecimentos  

 

Na Corrida de São Silvestre de Torres Novas, haverá um abastecimento líquido aos 5 km e 

outro abastecimento à chegada. 

Na prova jovem e na Caminhada, haverá abastecimento apenas à chegada. 

 

05. Duração  

 

A Corrida de São Silvestre de Torres Novas e a Caminhada de São Silvestre terão uma 

duração máxima de 1h30min. O restabelecimento normal da circulação automóvel está 

previsto para as 20h15m 

 

06. Inscrições 

 

a) As inscrições decorrem entre 1 de setembro e 15 de dezembro de 2019, salvo se 

esgotarem antes do período definido, e podem ser efetuadas através da internet em 

www.cm-torresnovas.pt  

b) Os pagamentos poderão ser feitos através de referência de multibanco. Cada 

referência tem uma validade máxima de 48 horas. Após essa validade, a referência 

expira e será necessário que o atleta realize uma nova inscrição.  

c) A prova jovem da Corrida de São Silvestre de Torres Novas é gratuita, mas de 

inscrição obrigatória dentro do prazo estipulado. A inscrição na Corrida de São 

Silvestre de Torres Novas tem um custo de 5 € e, na Caminhada, 4 €. 

d) Os atletas da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, do Núcleo Sportinguista em 

Torres Novas, da secção de Triatlo do Clube de Natação de Torres Novas, da Comissão 

de Festas Desporto e Lazer de Pedrógão – Caracol Trail Team e os elementos do 

Centro Municipal de Marcha e Corrida de Torres Novas estão isentos do pagamento da 

taxa de inscrição, sendo, no entanto, obrigatória a sua inscrição dentro do prazo 

estipulado. 

e) A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar os prazos ou ainda 

adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de 

necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem aviso prévio. 

f) A inscrição na corrida é pessoal e intransmissível. 

g) A Corrida de São Silvestre em Torres Novas tem um limite de 1.500 inscritos, sendo 

encerradas as inscrições assim que se atinjam os limites definidos. 

 

07. Kit do Atleta  

 

a) O Kit do Atleta da Corrida de São Silvestre de Torres Novas é composto por uma t-

shirt técnica unissexo, um chip e um dorsal. 

b) O Kit do Atleta da Caminhada de São Silvestre de Torres Novas é composto por uma t-

shirt técnica unissexo e um dorsal. 

c) O Kit do Atleta da prova jovem da Corrida de São Silvestre de Torres Novas é 

composto por uma t-shirt técnica unissexo (7/8 anos, ou 12-14 anos), um chip e um 

dorsal. 

d) A organização garante a todos os atletas uma t-shirt unissexo. Os tamanhos 

disponíveis para as t-shirts serão: XS, S, M, L e XL. 

http://www.cm-torresnovas.pt/
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e) Os tamanhos serão distribuídos no levantamento do dorsal, sendo o stock de tamanhos 

distribuídos mediante a disponibilidade. 

f) Caso se verifique rutura de stock em algum dos tamanhos a organização proporá ao 

atleta um tamanho alternativo. 

 

08. Entrega do Kit do Atleta  

 

a) O Kit do Atleta será entregue nas Piscinas Municipais Fernando Cunha, nos seguintes 

horários: 

 Dia 27 de Dezembro 2019, 6ª feira: 10h00 às 20h00 

 Dia 28 de Dezembro 2019, Sábado: 09h00 às 18h00 

b) Documentos necessários para a recolha de Kit do Atleta: 

 Confirmação de inscrição recebida na caixa de correio eletrónico após o pagamento 

 Documento de identificação (Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão, Carta de 

Condução) 

c) Recolha de Kit do Atleta em nome de uma equipa: 

 Confirmação de inscrição recebida na caixa de correio eletrónico após o pagamento 

 Em inscrições efetuadas por equipa, os kits terão de ser recolhidos de uma só vez, 

ficando um elemento da equipa responsável pela recolha de todos os kits da equipa  

 Documento de identificação (Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão, Carta de 

Condução) 

d) Recolha de Kit do Atleta em nome de outro atleta: 

A recolha do Kit do Atleta em nome de outro participante pode ocorrer desde que sejam 

apresentados os seguintes elementos do atleta detentor do dorsal: 

 Confirmação de inscrição recebida na caixa de e-mail após o pagamento 

 Cópia de documento de identificação (Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão, 

Carta de Condução) 

 

09. Política de Kits não recolhidos  

 

a) A organização assegura, pelo período de 15 dias, a contar da data de realização do evento, 

a guarda de todos os kits pagos e não recolhidos. 

b) Para obter o kit não recolhido, o atleta deverá entrar em contacto com a organização 

através dos contactos disponíveis. 

c) As despesas de envio do kit estarão a cargo do atleta. 

 

10. Dorsal de Prova  

 

a) A utilização do dorsal é obrigatória. 

b) O dorsal oficial deve ser colocado na parte frontal da t-shirt sendo os alfinetes da 

responsabilidade do atleta. 

c) O dorsal é pessoal e intransmissível. 

d) A organização desqualificará todos os atletas que: 

 Não tenham o dorsal devidamente colocado 

 Utilizem o dorsal de outro atleta 

 Dobrem ou manipulem a publicidade do dorsal 

e) Atletas sem dorsal ou sem o dorsal original não serão autorizados a circular no percurso. 

 

11. Chip  
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a) Todos os atletas inscritos na Corrida de São Silvestre de Torres Novas e na prova 

jovem da Corrida de São Silvestre de Torres Novas devem utilizar o chip fornecido no 

Kit do Atleta. 

b) O chip encontra-se codificado para o atleta, sendo pessoal e intransmissível. 

c) A leitura do chip apenas ocorrerá se este for colocado conforme as instruções. 

d) A organização não se responsabiliza pela falha da apresentação de resultados em caso 

de má colocação do chip. 

e) A organização desqualificará todos os atletas que efetuem a prova com: 

 mais do que 1 chip; 

 um chip de outro atleta; 

 atletas masculinos com chips de atletas femininos e vice-versa; 

 

12. Prémios  

 

a) Todos os prémios (monetários, taças/troféus) da prova serão atribuídos em cerimónia 

protocolar pública.  

b)  As reclamações só serão aceites até antes da entrega do respetivo prémio com a 

apresentação do respetivo BI/CC ou documento de identificação equivalente. 

c) Só os atletas que ganhem prémios os poderão receber, mediante a apresentação do 

respetivo CC/BI.  

d) A organização só entregará o prémio a uma outra pessoa se esta estiver devidamente 

documentada/credenciada e não surjam dúvidas quanto à legitimidade. 

e) Haverá medalhas para os primeiros 3 classificados em cada escalão da Corrida de São 

Silvestre de Torres Novas e troféus para os três primeiros classificados da geral 

masculina e da geral feminina. 

f) Haverá medalhas para os primeiros 3 classificados da geral masculina e da geral 

feminina inscritos no Centro Municipal Marcha e Corrida de Torres Novas. 

g) Haverá taças/troféus para as primeiras 5 equipas da classificação geral jovem. Para 

esta classificação, apenas pontuam os primeiros 15 atletas de cada escalão.  

h) Haverá prémios monetários de acordo com o quadro infra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRÉMIOS MONETÁRIOS 1º 2º 3º 4º 5º 

Coletivos Masculinos 150,00 € 120,00 € 90,00 € 70,00 € 50,00 € 
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Femininos 150,00 € 120,00 € 90,00 € 70,00 € 50,00 € 

Jovem 150,00 € 120,00 € 90,00 € 70,00 € 50,00 € 

Individuais 

Geral M 250,00 € 150,00 € 100,00 € 
  

Geral F 250,00 € 150,00 € 100,00 € 
  

Seniores M 100,00 € 70,00 € 40,00 € 
  

Seniores F  100,00 € 70,00 € 40,00 € 
  

Juniores M 75,00 € 50,00 € 25,00 € 
  

Juniores F 75,00 € 50,00 € 25,00 € 
  

Veteranos M35 F 50,00 € 30,00 € 20,00 € 

  Veteranos M35 M 50,00 € 30,00 € 20,00 € 

  Veteranos M40 F 50,00 € 30,00 € 20,00 € 

  Veteranos M40 M 50,00 € 30,00 € 20,00 € 

  Veteranos M45 F 50,00 € 30,00 € 20,00 € 

  Veteranos M45 M 50,00 € 30,00 € 20,00 € 

  Veteranos M50 F 50,00 € 30,00 € 20,00 € 

  Veteranos M50 M 50,00 € 30,00 € 20,00 € 

  Veteranos M55 F 50,00 € 30,00 € 20,00 € 

  Veteranos M55 M 50,00 € 30,00 € 20,00 € 

  Veteranos M60 M 50,00 € 30,00 € 20,00 € 

  Veteranos M65 M 50,00 € 30,00 € 20,00 € 

   
i) Só serão considerados para a classificação coletiva jovem os escalões: Benjamins, 

Infantis, Iniciados e Juvenis.  

j) Em caso de igualdade pontual, o desempate terá em conta a equipa com maior 

número de pontos no escalão de Benjamins (M+F). Se o empate subsistir, ter-se-á em 

linha de conta a equipa com maior número de pontos no escalão de infantis e assim 

sucessivamente se o empate persistir, isto até ao escalão de Juvenis. 

k) Serão também atribuídos às 3 primeiras equipas taças/troféus na prova de 10.000 m, 

às 3 equipas masculinas (Juniores+Séniores+Veteranos) e igualmente para as 

femininas (Juniores+Séniores+Veteranas), conforme programa. 

l) Na classificação coletiva masculina contam os 4 primeiros atletas da equipa a cortar a 

meta na prova de 10.000 m, independentemente do escalão; para a classificação 

feminina contam as 4 primeiras atletas da equipa a cortar a meta, 

independentemente de serem juniores, séniores ou veteranas. 

m) Em caso de igualdade pontual é vencedora a equipa que fechar primeiro. 

 

13. Condições de Participação  

 

a) A participação na corrida está aberta a todos os interessados, sem distinção de 

nacionalidade ou género, desde que estejam devidamente inscritos, de acordo com o 

regulamento e dentro do prazo. 

b) Para a segurança de todos, não será permitida a participação de atletas em 

bicicletas, acompanhados por animais, skates, patins e carrinhos de bebés. 

c) Será rigorosamente proibido o acompanhamento dos atletas por veículos (motorizados 

ou não), estranhos à organização. 

 

14. Categorias  

http://www.saosilvestredelisboa.com/site/?local=rules#collapse14
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a) No dia da prova, os participantes devem ser portadores de um documento de 

identificação (Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Carta de Condução) no 

qual conste a sua data de nascimento, para o caso de ser necessário confirmar a 

idade. 

b) Os atletas Juniores e Veteranos (M/F), que se queiram inscrever no escalão de 

Séniores (M/F), poderão fazê-lo.  

c) Todos os atletas Bâmbis que pretendam participar na prova de Benjamins terão que o 

salientar no ato da inscrição, através de e-mail, não sendo aceites alterações no dia 

da prova. 

d) Para os atletas Veteranos e Veteranas, conta a idade no dia da prova. 

e) Os atletas apenas terão direito ao prémio do escalão em que se inscreveram.  

f) Todos os atletas deverão fazer-se acompanhar de documento de identificação. A não 

apresentação de tal documento, quando exigida pela organização, poderá levar à 

desclassificação do atleta. 

         

15. Partida  

 

a) Todos os atletas deverão estar alinhados na partida, obrigatoriamente, até quinze 

minutos antes da hora da partida, no respetivo local. 

b) O tempo de chip apenas será ativado quando o atleta passar a linha de partida. 

c) A classificação final é ordenada em função do tempo oficial. 

 

16. Sistema de Cronometragem  

 

a) A organização garante a todos os inscritos na Corrida de São Silvestre e prova jovem 

da Corrida de São Silvestre um sistema de cronometragem através de chip. Este 

deverá ser colocado pelo atleta, de acordo com as instruções fornecidas na recolha do 

dorsal – o próprio chip inclui instruções. 

b) No final do evento, o chip deverá ser devolvido à organização, nos locais devidamente 

identificados ou utilizando o envelope RSF disponibilizado pela organização. 

 

17. Condições do Percurso  

 

a) 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 nos trajetos das provas. 

b) Os percursos são aprovados pelas entidades municipais responsáveis. 

 

18. Comportamentos antidesportivos  

 

A organização desqualificará qualquer atleta que: 

 falsifique qualquer elemento relativo à sua inscrição; 

 não se apresente no local da partida, com o dorsal e o chip da prova colocados, em 

conformidade com os pontos 10 e 11 deste regulamento; 

 manifeste mau estado físico; 

 não tenha dorsal ou não tenha o dorsal original; 

http://www.saosilvestredelisboa.com/site/?local=rules#collapse16
http://www.saosilvestredelisboa.com/site/?local=rules#collapse18


 

 
 

Departamento de Educação e Cultura 
Divisão Cultura 

ASSOCIATIVISMO E JUVENTUDE 

 

 não leve dorsal na parte frontal da t-shirt e bem visível nos locais especificados pela 

organização; 

 utilize o dorsal de outro atleta; 

 dobre ou manipule a publicidade do dorsal; 

 utilize inadequadamente o chip fornecido; 

 utilize mais do que um chip; 

 utilize o chip de outro atleta; 

 não cumpra a sinalética colocada pela organização e/ou salte barreiras para a 

partida; 

 não cumpra o percurso na sua totalidade; 

 não respeite as instruções da organização; 

 manifeste comportamento antidesportivo (ex: empurrões e obstruções que 

prejudiquem de forma intencional outros atletas); 

 não respeite os restantes atletas; 

O Município de Torres Novas não aceitará nas suas provas a inscrição de atletas que recorram 

a práticas antidesportivas. 

 

19. Segurança e Assistência Médica no Percurso  

 

a) 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. 

b) O trânsito automóvel será cortado, em toda a extensão do percurso, com a 

antecedência estipulada pelas entidades competentes. A reabertura do trânsito 

automóvel será feita uma hora e meia após a partida da prova principal. 

c) A organização da prova disponibilizará aos participantes da Corrida de São Silvestre 

de Torres Novas, Caminhada de São Silvestre e prova jovem da Corrida de São 

Silvestre de Torres Novas, apoio médico com ambulâncias de pronto atendimento 

durante percurso, partida e chegada das provas. 

d) Caso haja necessidade de continuidade do atendimento médico de emergência, este 

será efetuado no serviço nacional de saúde, sob a responsabilidade do mesmo. 

e) A equipa médica terá autoridade para retirar da Corrida de São Silvestre de Torres 

Novas, Caminhada de São Silvestre e prova jovem da Corrida de São Silvestre de 

Torres Novas qualquer participante que não se revele apto a participar ou que tenha 

recebido cuidados médicos vitais. 

 

20. Reclamações  

 

a) Qualquer reclamação terá de ser apresentada por escrito em papel timbrado da 

organização, disponibilizado pela mesma, no local do evento. 

b)  As reclamações só serão aceites até antes da entrega do respetivo prémio com a 

apresentação do respetivo BI/CC ou documento de identificação equivalente.  

c) Em caso de ser apresentada reclamação, a organização reserva-se o direito de 

demorar o tempo necessário para comprovar e consultar os factos apresentados. 

 

21. Aceitação  

 

Ao inscreverem-se, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em caso de 

dúvida ou de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a organização. 

http://www.saosilvestredelisboa.com/site/?local=rules#collapse21
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1. Termo de responsabilidade dos participantes na Corrida de São Silvestre de Torres Novas: 

Ao inscreverem-se, todos os participantes na Corrida de São Silvestre de Torres Novas 

declararam estar de acordo com o seguinte termo de responsabilidade: 

a) Li e estou de acordo com o regulamento Corrida de São Silvestre de Torres Novas, 

disponível no site www.cm-torresnovas.pt. 

b) Estou ciente do meu estado de saúde e de estar física e psicologicamente 

capacitado para participar. 

c) Assumo que me absterei de participar na Corrida de São Silvestre de Torres Novas se 

as minhas condições de saúde se alterarem após a inscrição. 

d) Estou ciente do teor da apólice de seguro em vigor e li as especificações da mesma, 

constantes no regulamento da prova. 

e) Ao participar na Corrida de São Silvestre de Torres Novas, autorizo, gratuita e 

incondicionalmente, que o Município de Torres Novas e os parceiros da prova 

utilizem a minha imagem. Através deste 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. 

f) Participo na Corrida de São Silvestre de Torres Novas de livre e espontânea vontade, 

isentando o Município de Torres Novas, parceiros, diretores, colaboradores e outras 

empresas ligadas à organização do evento de qualquer responsabilidade resultante 

da minha participação na Corrida de São Silvestre de Torres Novas, antes, durante e 

depois da mesma (por ex. perda de objetos pessoais por roubo ou por outras 

circunstâncias). 

g) Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais nos termos da lei em vigor, no 

âmbito das suas atividades, tendo em vista as finalidades da prova sendo que é 

garantido, enquanto titular dos dados pessoais tratados, o direito de acesso, 

retificação e eliminação dos dados pessoais tratados. Para o efeito, caso pretenda 

aceder, retificar ou eliminar os dados pessoais, devo contactar o município. 

 

2. Termo de responsabilidade dos participantes na Corrida de São Silvestre de Torres Novas – 

Equipas:  

O responsável, ao inscrever os membros da equipa na Corrida de São Silvestre de Torres 

Novas, 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. 

Estamos de acordo com o termo de responsabilidade e declaramos que: 

a) Lemos e estamos de acordo com o regulamento da Corrida de São Silvestre de Torres 

Novas, disponível no site www.cm-torresnovas.pt  

b) Estamos cientes do nosso estado de saúde e de estarmos física e psicologicamente 

capacitados para participar. 

c) Assumimos que nos absteremos de participar na Corrida de São Silvestre de Torres 

Novas se as nossas condições de saúde se alterarem após a inscrição. 

d) Estamos cientes do teor da apólice de seguro em vigor e lemos as especificações da 

mesma, constantes no regulamento da prova. 

e) Ao participar na Corrida de São Silvestre de Torres Novas, autorizamos gratuita e 

incondicionalmente o Município de Torres Novas e os parceiros da prova a utilizar a 

nossa imagem. Por este instrumento, cedemos todos os direitos de utilização da 

nossa imagem, tal como captada em fotografias e filmagens que terão lugar durante 

http://www.cm-torresnovas.pt/
http://www.cm-torresnovas.pt/
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a realização das provas, renunciando ao recebimento de qualquer quantia que venha 

a ser auferida com sua divulgação em peças comunicacionais de apoio. 

f) Participamos na Corrida de São Silvestre de Torres Novas de livre e espontânea 

vontade, isentando o Município de Torres Novas, parceiros, diretores, colaboradores 

e outras empresas ligadas à organização do evento de qualquer responsabilidade 

resultante da nossa participação na Corrida de São Silvestre de Torres Novas, antes, 

durante e depois da mesma (por ex. perda de objetos pessoais por roubo ou por 

outras circunstâncias). 

g) Autorizamos o tratamento dos nossos dados pessoais nos termos da lei em vigor, no 

âmbito das suas atividades, tendo em vista as finalidades da prova sendo que é 

garantido, enquanto titulares dos dados pessoais tratados, o direito de acesso, 

retificação e eliminação dos dados pessoais tratados. Para o efeito, caso 

pretendamos aceder, retificar ou eliminar os nossos dados pessoais, devemos 

contactar o município. 

 

3. Termo de responsabilidade dos participantes na prova jovem da Corrida de São Silvestre 

de Torres Novas:  

Ao inscreverem uma criança, todos os pais, tutores legais e/ ou encarregados de 

educação, aceitam o presente regulamento e, em caso de dúvida ou surgimento de uma 

situação não contemplada no mesmo, devem informar a organização.  

Estou de acordo com o Termo de Responsabilidade e declaro que: 

a) Li e estou de acordo com o regulamento da prova jovem da Corrida de São Silvestre 

de Torres Novas, disponível no site www.cm-torresnovas.pt  

b) Estou ciente do estado de saúde do menor a meu cargo e da sua capacidade física e 

psicológica para participar. 

c) Assumo que absterei o menor a meu cargo de participar na prova jovem da Corrida 

de São Silvestre de Torres Novas se as suas condições de saúde se alterarem após a 

inscrição. 

d) Estou ciente do teor da apólice de seguro em vigor e li as especificações da mesma, 

constantes no regulamento da prova. 

e) Ao participar na prova jovem da Corrida de São Silvestre de Torres Novas, autorizo 

gratuita e incondicionalmente o Município de Torres Novas e os parceiros da prova a 

utilizar a imagem do menor a meu cargo. Por este instrumento, cedo todos os 

direitos de utilização da sua 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 sua divulgação em peças 

comunicacionais de apoio. 

f) O menor a meu cargo participa na prova jovem da Corrida de São Silvestre de Torres 

Novas de livre e espontânea vontade, isentando o Município de Torres Novas, 

parceiros, diretores, colaboradores e outras empresas ligadas à organização do 

evento de qualquer responsabilidade resultante da participação do meu (minha) 

educando (a) na prova jovem da Corrida de São Silvestre de Torres Novas antes, 

durante e depois da mesma (por ex. perda de objetos pessoais por roubo ou por 

outras circunstâncias). 

g) Autorizo o tratamento dos dados pessoais do menor a meu cargo nos termos da lei 

em vigor, no âmbito das suas atividades, tendo em vista as finalidades da prova 

sendo que é garantido, enquanto titular dos dados pessoais tratados, o direito de 

acesso, retificação e eliminação dos dados pessoais tratados. Para o efeito, caso 

http://www.cm-torresnovas.pt/
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pretenda aceder, retificar ou eliminar os meus dados pessoais, devo contactar o 

município.  
 

4. Termo de responsabilidade dos participantes na Caminhada de São Silvestre de Torres 

Novas:  

Ao inscreverem-se, todos os participantes na Caminhada de São Silvestre de Torres Novas 

declaram estar de acordo com o seguinte termo de responsabilidade: 

a) Li e estou de acordo com o regulamento da Caminhada de São Silvestre de Torres 

Novas, disponível no site www.cm-torresnovas.pt. 

b) Estou ciente do meu estado de saúde e de estar física e psicologicamente 

capacitado para participar. 

c) Assumo que me absterei de participar na Caminhada de São Silvestre de Torres 

Novas se as minhas condições de saúde se alterarem após a inscrição. 

d) Estou ciente do teor da apólice de seguro em vigor e li as especificações da mesma, 

constantes no regulamento da prova. 

e) Ao participar na Caminhada de São Silvestre de Torres Novas, autorizo, gratuita e 

incondicionalmente, que o Município de Torres Novas e os parceiros da prova 

utilizem a minha imagem. Através deste 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. 

f) Participo na Caminhada de São Silvestre de Torres Novas de livre e espontânea 

vontade, isentando o Município de Torres Novas, parceiros, diretores, colaboradores 

e outras empresas ligadas à organização do evento de qualquer responsabilidade 

resultante da minha participação na Caminhada de São Silvestre de Torres Novas, 

antes, durante e depois da mesma (por ex. perda de objetos pessoais por roubo ou 

por outras circunstâncias). 

 

22. Seguros  

 

a) 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. 

b) Todos os participantes, sem excepção, devem reunir as condições de saúde 

necessárias à prática desportiva, isentando de quaisquer responsabilidades a 

organização da prova, seus parceiros, apoiantes e órgãos públicos envolvidos. 

c) É disponibilizado a todos os participantes na prova um seguro de acordo com o 

estabelecido no Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de Janeiro. 

d) A prova encontra-se assegurada pela apólice n.º 0004839725, na companhia 

Fidelidade. 

e) A organização não se responsabiliza por situações que não estejam abrangidas por 

este seguro. 

 

 

23. Cedência dos direitos de imagem  

 

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza, de forma gratuita e incondicional, a 

cedência, ao Município de Torres Novas, dos direitos de utilização da sua imagem tal como 

http://www.cm-torresnovas.pt/
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captada nas filmagens que terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em 

peças comunicacionais de apoio. 

 

24. Cedência dos dados de inscrição  

 

É concedido aos participantes a hipótese de autorizar a cedência dos dados pessoais 

recolhidos no ato de inscrição, devendo para tal selecionar essa opção disponibilizada no 

formulário. 

 

25. Política de cancelamento ou alteração de inscrição  

 

a) Não são feitas devoluções do valor de inscrições. 

b) No entanto, até dia 15 de dezembro de 2019, o participante poderá ceder o seu 

dorsal e chip a outra pessoa desde que solicite essa alteração formalmente, por 

escrito, à organização – desporto@cm-torresnovas.pt. Caso o participante não informe 

a organização de tal situação, a organização não será responsável por qualquer 

acidente ou dano que este atleta venha a sofrer. 

 

26. Política de cancelamento do evento  

 

a) O cancelamento do evento pode ocorrer devido a fatores externos à organização: 

catástrofes naturais, greves, manifestações, impossibilidade de utilizar as vias de 

circulação de trânsito, impossibilidade de usar telecomunicações, restrições do 

governo, nova legislação. 

b) Nestes casos, a organização reserva-se ao direito de, nos 30 dias seguintes à data 

prevista para a realização do evento, emitir um parecer acerca das ações a serem 

tomadas resultantes da gravidade do cancelamento. 

c) Em caso de dúvida ou esclarecimento, os interessados poderão contactar via e-mail 

desporto@cm-torresnovas.pt e via telefone (249839170). 

 

27. Considerações finais 

 

Todos os casos omissos nestas normas de participação serão resolvidos pela organização. 
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