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REGULAMENTO 

1. Organização 

A Sunset Family Run, adiante designada apenas por EVENTO, é organizada pelo Correr em 

Giesta – Trilhos do Eldourado, Equipa Amadora de corrida, sediada na aldeia de S. Sebastião da 

Giesteira, União de Freguesias de S. Sebastião da Giesteira e N.ª S.ª da Boa-Fé, no concelho de 

Évora, em parceria com a Herdade das Cortiçadas – As escolhas de Baco, sociedade de 

produção vitivinícola, sediada na mesma freguesia, na aldeia de S. Sebastião da Giesteira, 

também no concelho de Évora. 

O EVENTO, que assume um particular foco de dinamização de atividades em torno e com a 

família, estando aberto à participação de atletas/participantes individualmente, assume 

igualmente uma intencionalidade solidária de apoio à Cercidiana. Esta instituição local, que 

curiosamente deu os primeiros passos na Herdade das Cortiçadas, local do evento, para além 

de outras áreas, trabalha a Intervenção Precoce na Infância, abrangendo cerca de 100 famílias 

intervencionadas. 

 

2. Apoios 

O EVENTO conta com o apoio institucional das forças vivas da freguesia, entre as quais a Junta 

de Freguesia de S. Sebastião da Giesteira e N.ª S.ª da Boa-Fé, Grupo Desportivo Unidos da 

Giesteira, Associação de Pensionistas, Idosos e Reformados de S. Sebastião da Giesteira, 

Agrupamento de Escuteiros 1121 de S. Sebastião da Giesteira e Associação Juventude 

Giesteirense. 

O EVENTO conta ainda com outros apoios, de entidades, empresas ou individualidades locais, 

oportunamente identificados nos meios de comunicação e divulgação associados ao EVENTO. 

 

3. Participação 

O EVENTO é aberto à participação de todos, dependendo das atividades especificas previstas e 

dos percursos propostos, conforme especificado no ponto 5 – Percursos. 

Os participantes na prova de trail running 12k, de ambos os sexos, têm que ter 18 ou mais 

anos de idade, ou, se maiores de 16, com declaração de autorização assinada por responsável 

familiar, e devem estar em boa condição física, sendo da sua inteira responsabilidade a decisão 

da participação. 
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4. Data/Hora/Local 

O EVENTO realizar-se-á no dia 01 de outubro de 2016, na Herdade das Cortiçadas, na aldeia de 

S. Sebastião da Giesteira, com concentração, partida, chegada e atividades relacionadas, junto 

ao complexo principal da herdade, cujo acesso, conforme planta a publicar na página do 

evento, se faz através da ER 370 (estrada que liga a EN 114 à localidade de S. Sebastião da 

Giesteira), tendo como horários os seguintes: 

 15.00h 

o Abertura do secretariado para entrega de dorsais (aberto até à realização das 

provas) 

o Dinamização de atividades várias 

 17.00h  
o Provas Kids Cool (conforme escalão etário) 

 17.45h  
o Partida da caminhada 5k, com visita às instalações da Herdade das Cortiçadas 

 18.00h  
o Partida do trail 12k  
o Banhos 

 20.00h 
o Continuação das atividades várias 
o Acender do madeiro de outono 
o Ceia Sunset (incluído na inscrição) 
o Arraial musical 

 

5. Percursos (Tipologia, Distância/altimetria) 

O EVENTO contará com a possibilidade de realização de três provas distintas, a saber: 

caminhada 5k, corrida Kids Cool (por escalões etários) e trail 12k. Os respetivos percursos 

estarão delimitados ou identificados com fita balizadora de cor a definir e a apresentar antes 

da partida e, sempre que se justifique, com voluntários que prestarão as devidas indicações, 

direções e apoio, estando os mesmos devidamente identificados como integrantes da 

organização. 

5.1 Caminhada 5k com visita 

A caminhada de 5k terá como objetivo garantir a possibilidade de que pessoas que não estão 

habituados a correr, possam, num ritmo mais calmo de passeio, realizar atividade física 

enquanto desfrutam da paisagem e conhecem a Herdade das Cortiçadas, estando previsto 

inclusive a passagem pelos edifícios principais da produção de vinho. 

A inscrição na caminhada encontra-se aberta à participação de todos, devendo crianças até 10 

anos de estarem acompanhadas pelos pais ou familiar responsável. 

O percurso e a altimetria associada, serão publicados na página do evento. 
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5.2  Corridas Kids Cool 

As corridas Kids Cool serão provas para crianças entre os 5 e os 16 anos, cujos percursos se 

realizarão junto ao complexo central da herdade e as distancias e serão ajustadas às idades 

dos participantes, conforme indicações da Associação Portuguesa de Atletismo. 

 

5.3 Trail 12k 

O trail 12k será uma prova em terra, com passagem pelos locais mais emblemáticos e ricos do 

ponto de vista paisagístico, que se encontram na Herdade das Cortiçadas, decorrendo sempre 

dentro dos limites da propriedade, com atravessamento duplo (em ida e em volta) da ER 370, 

devendo os participantes fazer a travessia em segurança, respeitando as regras de trânsito, 

com o apoio da organização que terá elementos nos locais. 

O percurso e a altimetria associada, serão publicados na página do evento. 

 

6. Inscrições/Valores/Prazos/Idade 

As inscrições para as várias provas devem respeitar os limites de idade e condições expressas 

no ponto 5. 

TODAS  as inscrições para as várias provas devem ser realizadas na plataforma www.acorrer.pt 

até ao dia 27 de setembro, às 23.59h. 

A inscrição nas diferentes provas, segundo a sua especificidade é o que se apresenta de 

seguida: 

 Caminhada 5k, com visita à Herdade das Cortiçadas  

o 4 euros (2 euros revertem diretamente para a Cercidiana) 

 Corrida kids Cool  

o entrega de bens direcionados para as crianças, que revertem para a 

Cercidiana, de entre os quais de destacam: 

 Fraldas; toalhitas; produtos de higiene infantil (champô, gel de banho, 

pomadas), leite, leite em pó, farinhas lácteas. 

 Trail 12k 

o 8 euros (2 euros revertem diretamente para a Cercidiana) 

 

7. Medição de tempo 

O EVENTO não contará com medição de tempo para qualquer uma das provas a realizar. 

 

 

http://www.acorrer.pt/
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8. Abastecimentos/Banhos/Ceia 

O EVENTO contará com abastecimentos, conforme se apresenta de seguida: 

 Caminhada 5k 

o Abastecimento de líquidos no final da caminhada, com possibilidade de prova 

de vinho. 

 Corrida Kids Cool 

o Abastecimento de líquidos no final das provas respetivas. 

 Trail 12k 

o Um abastecimento de líquidos e sólidos ao km 6 e um abastecimento de 

líquidos no final do percurso, com possibilidade de prova de vinho. 

No final das provas a organização disponibiliza condições para banho aos atletas que o 

desejarem, nas instalações da Herdade das Cortiçadas. 

Integrado no EVENTO terá lugar uma ceia convívio Sunset, incluído no valor da inscrição. 

 

9. Kit do atleta 

Mediante a regularização da inscrição, cada atleta tem direito a abastecimento de líquidos e 

de sólidos, seguro de prova, assistência médica, dorsal (quando aplicável), banho, ceia Sunset, 

bem como outros serviços ou brindes que eventualmente venham a ser considerados pela 

organização. 

 

10. Dorsal de prova (quando aplicável) 

O dorsal da prova é pessoal, de uso obrigatório, devendo ser levantado no dia da prova, após 

as 15.00h e transportado pelo atleta em posição visível durante todo o decorrer das provas 

integradas no EVENTO. 

 

11. Classificações/Prémios 

As provas integradas no evento não contarão com qualquer classificação nem com atribuição 

de prémios, sendo que todos os participantes poderão receber brindes a designar. 
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12. Direitos de imagem 

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita, dos direitos de 

utilização da sua imagem captada nas filmagens ou fotografias que se realizarão durante o 

evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais da Equipa Correr em Giesta 

os das Festas Tradicionais de S. Sebastião da Giesteira. 

As fotografias captadas das crianças participantes nas provas Kids Cool não serão divulgadas na 

plataforma do evento, nem utilizadas em ações de promoção futura, a não ser que as mesmas 

registem apenas costas (sem identificação de rostos), salvo se, mediante assinatura de 

documento por parte dos pais ou familiar responsável, estes se pronunciarem em sentido 

contrário ao aqui exposto. 

 

13. Dúvidas e omissões 

Todos os casos omissos serão resolvidos pela organização. 

 

14. Diversos 

A organização procurará, junto das autoridades competentes, condicionar o tráfego no 

decorrer da prova nos atravessamentos da ER 370.  


