
REGULAMENTO 

 

POR FAVOR LÊ ATENTAMENTE ESTA DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO, CONCORDÂNCIA E DISPENSA 
DE RESPONSABILIDADE, DORAVANTE DESIGNADA POR DACDR. 

A FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO PRESSUPÕE A ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO E CONDIÇÕES 
ADIANTE DESCRITAS. 

 

Assim: 
I- Tenho consciência que possuo total capacidade para participar num evento desportivo, assumindo a 
responsabilidade em caso de acidentes referentes ao mesmo. 
 
II- Todas as minhas ações, omissões e/ou negligências são da minha inteira responsabilidade, não processando 
judicialmente qualquer das entidades pertencentes à organização, tais como, diretores do evento, 
colaboradores, representantes, patrocinadores, gerentes ou colaboradores da empresa organizadora, 
voluntários e agentes de qualquer uma das entidades referidas. 
 
III- Reconheço que poderá haver tráfego no percurso do evento e assumo os riscos de nele participar, incluindo, 
mas não limitando a quedas, contacto e/ou acidentes com outros participantes, equipamento defeituoso, o 
estado das estradas e cruzamentos, qualquer perigo originado por espectadores ou voluntários, ou outros 
equipamentos instalados pela organização no recinto, sendo todos estes riscos conhecidos e aceites por mim. 
 
IV- Tenho o conhecimento de que a organização disponibiliza um seguro de acidentes pessoais, conforme 
previsto no n.º 1 do art.º 9.º do DL n.º 146/93, de 26 de abril, com um capital por morte ou invalidez permanente 
de 28.000,00 EUR e despesas de tratamento até 4.000,00 EUR. 
 
V- Autorizo o uso do meu nome e/ou imagem relativa à minha participação no evento LIGHT RUN e renuncio a 
qualquer compensação futura pelo uso da minha imagem. 
 
VI- A organização poderá cancelar, adiar o evento, e alterar o percurso, caso se verifiquem motivos de força 
maior, como por exemplo: más condições climatéricas que impossibilitem a realização do evento ao ar livre, 
catástrofes, falta de condições técnicas externas à organização e ameaças à segurança dos participantes, não 
sendo o valor da inscrição devolvido. O promotor reserva-se no direito de cancelar o evento, caso o número de 
inscrições no mesmo não assegure a viabilidade da realização do mesmo. Neste caso o promotor procede ao 
reembolso do valor dos bilhetes. 
 
VII- Reconheço que é expressamente proibido fazer-me acompanhar de qualquer animal de estimação, exceto 
em caso de necessidade de cães-guia. 
 
VIII- A organização poderá expulsar todo e qualquer participante que: 
– Não esteja devidamente inscrito; 
– Não utilize o dorsal que lhe é atribuído; 
– Esteja a provocar qualquer tipo de distúrbios que coloquem em causa o normal funcionamento do evento. 
 
IX – As atividades de restauração, no local do evento, são da inteira responsabilidade das empresas prestadoras 
dos serviços. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou problemas ocorridos pela utilização desses 
serviços. 
 
X- As inscrições no evento poderão ser feitas online no site www.acorrer.pt, as mesmas só serão válidas após 
pagamento atempado. A entidade promotora assegura a t-shirt light, a pintura light e o stick light. Para além de 
receberes o kit com a tua inscrição, tens ainda acesso aos espetáculos no recinto do evento.   
 

http://www.acorrer.pt/


XI- Crianças com idade inferior a 2 anos não são consideradas inscritas, não tendo por isso direito a seguro do 
participante decorrendo por conta dos seus acompanhantes toda a responsabilidade inerente à sua participação, 
nomeadamente, quaisquer danos físicos adquiridos por essa via. 
 
XII – A organização não se responsabiliza por qualquer dano físico, material ou qualquer outro causado pela 
utilização ou aplicação direta ou indireta dos produtos utilizados no evento, nomeadamente tinta ou espuma. 
Caso estes poderem ter qualquer efeito indesejável, os participantes devem abster-se da sua utilização ou evitar 
colocar-se perto dos mesmos.  O mesmo princípio se aplica sobre quaisquer danos causados na roupa ou 
calçado. 
 
XIII – Os participantes apenas podem levar bebidas não alcoólicas para o percurso. 
 
DECLARO POR ESTE MEIO QUE SOU MAIOR DE IDADE OU RESPONSÁVEL PELO MENOR A INSCREVER, 
CONFIRMANDO QUE TENHO CAPACIDADE JURÍDICA E AUTORIDADE PARA AGIR EM NOME DO MESMO, 
E QUE LI E COMPREENDI TODO O CONTEÚDO DO PRESENTE DOCUMENTO. 
 
EU AFIRMO POR ESTE MEIO QUE EU TENHO DEZOITO (18) ANOS DE IDADE OU MAIS, QUE LI ESTE 
DOCUMENTO E QUE COMPREENDI O SEU CONTEÚDO. 
 
PARA MENORES DE DEZOITO (18) ANOS DE IDADE, O PAI, MÃE OU RESPONSÁVEL LEGAL ACEITA AS 
CONDIÇÕES QUE SE SEGUEM. 
 
O pai/mãe/responsável legal do MENOR, pelo presente reconheço que li e ACEITO a LIGHT RUN DACDR. 
Como responsável natural ou legal pelo menor, por este meio vinculo-me a mim, o menor e os nossos 
executores, administradores, herdeiros, parentes, sucessores e cessionários aos termos da LIGHT RUN DACDR 
supra. Confirmo que tenho a capacidade jurídica e a autoridade para agir em nome do menor aqui identificado, 
e concordo em indenizar e absolver as pessoas ou entidades referidas na DACDR supra de quaisquer 
reclamações ou responsabilidades intentadas contra elas como resultado de qualquer insuficiência da minha 
capacidade jurídica ou autoridade para agir em nome do menor na aceitação da LIGHT RUN DACDR supra ou 
na aceitação deste consentimento. 
 
Pelo presente, autorizo qualquer médico licenciado, técnico de emergência médica, hospital ou outra instalação 
de prestação de cuidados de saúde (provedor de cuidados médicos) para tratar o menor identificado com a 
finalidade de tentar tratar ou aliviar todos os ferimentos recebidos pelo referido menor decorrentes ou 
relacionados com o evento. Autorizo a tal provedor de cuidados médicos para realizar todos os procedimentos 
considerados clinicamente aconselháveis e tentar tratar ou amenizar tais ferimentos. Autorizo a administração 
de anestesia sempre que tal seja considerado aconselhável durante o curso do tratamento. Eu compreendo e 
aceito que existe a possibilidade de complicações e consequências imprevisíveis em qualquer tratamento 
médico e assumo tal risco em meu nome e em nome do menor. Eu compreendo que nenhuma garantia está 
sendo feita sobre os resultados de qualquer tratamento médico. 
 
O percurso é de aproximadamente 4km, podendo ser encurtados sempre que se justifique por razões de 
segurança. 
 
Todos os participantes devidamente inscritos estão incluídos num seguro de participação. 
 
Não é tolerada a presença de pessoas alcoolizadas ou sob o efeito de estupefacientes 

 

 

 

 


