Regulamento
1ª CORRIDA TSF MIMOSA KIDS RACE
1. DESCRIÇÃO
No dia 14 de Maio de 2016, pelas 15h30, terá lugar a 1ª edição da Corrida TSF Mimosa
Kids Race.
Prova de corrida de obstáculos insufláveis, destinada a crianças entre os 6 e os 12 anos e
com distâncias e partidas ajustadas por idades.
A prova está incluída na 3ª edição da TSF Runners e, após o seu término, os insufláveis
ficam disponíveis para os participantes poderem usufruir dos mesmos até às 19h00.
2. DATA / HORA / DISTÂNCIA / LOCAL
Data : Dia 14 de Maio de 2016
Hora : Às 15h30
Distância : Percurso de 300m e de 600m
Partida : Praça do Império - Belém
Chegada : Praça do Império - Belém
3. INSCRIÇÕES
Os participantes poderão inscrever-se individualmente.
a. Limite de inscrições
As inscrições encerrarão automaticamente assim que se atingirem os 300 inscritos.
b. Prazos e valores de inscrição
Até 13 de Maio * - 2€
*Inscrições realizadas e pagas depois de dia 9 de maio não garantimos dorsal
personalizado. Será atribuído um dorsal numérico.
c. Locais de inscrição
ONLINE
Através do Site TSF Runners ou na Bilheteira Online
LOCAIS FÍSICOS
Em qualquer loja SportZone do País.
d. Kit de Atleta
• Todas as inscrições incluem t-shirt oficial da prova e dorsal personalizado com
nome e apelido a indicar no ato de inscrição.
• As inscrições realizadas apos dia 9 de maio, não terão dorsal personalizado e será
atribuído um dorsal numérico.

•
•
•

A prova não será cronometrada.
Para inscrições realizadas depois de 8 de Maio não asseguramos a personalização
dos Dorsais de cada participante.
Poderão ocorrer condições e ofertas especiais durante o período de inscrição.

e. Descontos no ato de Inscrição
Inscrições realizadas nas Lojas SportZone têm 25% desconto em cartão.
4. FORMAS DE PAGAMENTO
Online : Pagamento por PayPal, Visa, Mastercard e Referência Multibanco.
Lojas SportZone : Dinheiro, Multibanco ou Cheque.
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
• As inscrições estão abertas a todos os interessados, desde que estejam corretamente
inscritos de acordo com o regulamento (inscrição válidas para crianças entre os 6 e os
12 anos).
• Todas as crianças devem participar com supervisão de um adulto responsável durante
toda a iniciativa.
• Por razões de segurança não é permitida a participação de atletas em cadeira de
rodas, assim como atletas com patins, skates, bicicletas, carrinhos de bebés, animais e
outros meios mecânicos que a organização considere inapropriados.
• O direito a receber todas as contrapartidas incluídas no valor da inscrição será
exercido nos locais definidos pela organização.
• Os atletas terão de se fazer acompanhar do seu dorsal no dia da prova, caso contrário
não poderão participar.
• A inscrição na prova é pessoal e intransmissível. Não se aceitam devoluções,
independentemente da causa ou da importância paga para a inscrição.
6. ENTREGA DE T-SHIRTS
Apenas terão direito à T-shirt oficial da prova, aqueles que efetivamente concluíram a
inscrição na prova e que tenham feito a sua recolha no dia estabelecido pela organização.
A organização disponibilizará t-shirt de acordo com a idade do participante.
9. PERCURSOS E DISTÂNCIAS
DISTÂNCIAS
6 aos 9 anos – terá uma extensão de 300m, sensivelmente.
10 aos 12 anos – terá uma extensão de 600m, sensivelmente.
PERCURSO
Partida junto à Praça do Império, com percurso de ida e volta com obstáculos insufláveis
na Praça do Império, e meta instalada no mesmo sítio da partida.

10. ENTREGA DO KIT DO ATLETA
DATA DE ENTREGA:
12 e 13 de Maio, entre as 10:00h e as 21:00h.
LOCAL DE ENTREGA:
SportZone Colombo, Centro Comercial Colombo.
LEVANTAMENTO DO KIT DO ATLETA:
•
•

Comprovativo de confirmação de inscrição, recebido na caixa de email após
pagamento (Bilhete)
Documento de identificação (BI, cartão cidadão ou carta de condução) ou fotocopia
deste, caso o levantamento seja em nome de outro atleta.

Não serão entregues Kits do Atleta no dia da prova.
A atribuição da T-shirt Oficial da prova será realizada de acordo com o tamanho indicado
no ato de inscrição.
Caso se verifique rutura de stock em algum dos tamanhos a organização proporá ao atleta
um tamanho alternativo.
A todos os Atletas que terminem a prova será oferecido um Brinde alusivo à Corrida TSF
Mimosa Kids Race 2016, Fruta, Água e ofertas diversas.
11. BENGALEIRO
Haverá um espaço reservado para guardar os pertences de cada participante, situado
junto à partida/meta.
12. ASSISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA
A organização irá dispor os meios de emergência adequados, com ambulâncias
distribuídas ao longo do percurso e tendas na zona de Partida/Meta.
13. CLASSIFICAÇÃO E PRÉMIOS
Não será realizada classificação.
PRÉMIOS
Todos os participantes receberão um brinde finisher após cruzarem a linha de chegada.
14. DESQUALIFICAÇÕES
O serviço médico da competição, bem como qualquer juiz árbitro estão habilitados para
retirar de prova qualquer atleta que:

•
•
•
•
•

Manifeste mau estado físico.
Não realize o percurso completo.
Não tenha dorsal ou este não seja visível.
Esteja a correr com o dorsal ou chip de outro atleta.
Manifeste comportamento antidesportivo.

15. SEGURO
A organização da prova assegura a todos os inscritos um seguro de acidentes pessoais,
conforme previsto no D.L. 10/2009.
16. RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da participação no evento pertence aos encarregados de
educação/responsáveis dos participantes. No momento do levantamento do dorsal, os
encarregados de educação assinam uma declaração, assumindo a aptidão física do seu
educando.
Os encarregados de educação/responsáveis poderão acompanhar os seus educandos
durante o evento, à exceção dos obstáculos insufláveis que terão de ser contornados.
A organização declina toda a responsabilidade dos danos que os participantes possam
sofrer durante a prova, quer sejam provocados pelos próprios ou por terceiros, desde que
não resulte de responsabilidade da organização do evento.
17. CEDÊNCIA DOS DADOS DE INSCRIÇÃO
A Global Media Group, a Last Lap Eventos Lda. e seus associados reservam-se no direito de
utilizar a base de dados com elementos preenchidos pelos participantes nas suas ações de
promoção.
É concedido ao participante/encarregado de educação a hipótese de não autorizar a
cedência dos dados pessoais recolhidos no ato de inscrição, devendo enviar um email
para geral@tsfrunners.pt informando que não cede os seus dados às entidades acima
referidas.
18. CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE IMAGEM
O participante ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e
incondicional, à Global Media Group, à Last Lap Eventos Lda. e seus associados os direitos
de utilização da sua imagem tal como captada nas filmagens que terão lugar durante o
evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio.

19. ACEITAÇÃO DOS TERMOS
Todos os participantes, ao fazer a inscrição, aceitam o presente regulamento e em caso de
dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a
Organização.
20. CASOS OMISSOS E RECLAMAÇÕES
As reclamações e casos omissos serão alvo de avaliação e decisão por parte do Diretor de
Prova, no caso das situações de foro desportivo, ou da Global Media Group nas restantes
situações.
21. INFORMAÇÕES
Morada: Av. Liberdade, 266 1250-149 Lisboa
Telefone: 214 160 350
Web: www.tsfrunners.pt
Email: ajuda@bol.pt (temas relacionados com a inscrição)
Email: geral@tsfrunners.pt
Facebook: www.facebook.com/tsfrunners.pt
Contactos telefónicos disponíveis de 2ª a 6ª das 9h00-12h30 e 14h00-17h30.

