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Regulamento Serpa Night Colour Run 

 

1. Condições de participação 

 

1.1. Idade participação nas diferentes provas 

A prova é aberta a todas as pessoas, homens e mulheres, podendo participar indivíduos filiados numa 

federação ou não, sem restrição de idade. No caso de menores de 18 anos, estes devem ser autorizados 

pelos seus responsáveis (no ato da inscrição presencial no serviço de Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude). Qualquer participante deve gozar de boa saúde física e psíquica, não se responsabilizando a 

organização por qualquer tipo de consequências negativas provocadas pela sua participação. 

 

1.2. Inscrição regularizada 

A inscrição deverá ser realizada através do site do município de Serpa ou no Serviço de Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude da Câmara Municipal, na Praça de República, em Serpa, até ao dia 20 

de setembro de 2018 

 

1.3. Regras conduta desportiva 

Todos os atos do evento deverão ser norteados por um completo fair-play, assumindo a organização e os 

concorrentes, pelo fato de aceitarem este regulamento ao inscrever-se, aquilo que é o património cultural 

deste desporto emergente: respeito pelo desafio, entreajuda e respeito pelos outros concorrentes, 

organizadores e colaboradores; respeito pelo ambiente natural em que decorrem procurando um 

impacto ambiental nulo.  

O atleta que encontrar um colega a precisar de auxílio, terá que ficar com este, até que o próximo atleta 

chegue, e assim sucessivamente. Um atleta nunca deverá ficar sozinho em caso de lesão e/ou necessidade 

de apoio. Qualquer participante que visualize qualquer ilegalidade na participação do evento deverá 

comunicar assim que possível a organização. 

 

1.4. Direitos de imagem 

A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante autoriza aos 

organizadores da prova a gravação total ou parcial da sua participação na mesma, pressupõe também a 

sua concordância para que a organização possa utilizar a imagem do atleta para a promoção e difusão da 

prova em todas as suas formas (rádio, imprensa escrita, vídeo, fotografia, internet, cartazes, meios de 

comunicação social, etc.) e cede todos os direitos à sua exploração comercial e publicitária que considere 

oportuno executar, sem direito, por parte do atleta, a receber qualquer compensação económica. 

  

 

 

ATENÇÃO O LINK DA INSCRIÇÃO NA ULTIMA PAGINA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNLQPldIQjgIfEzhfimSnZhqfnFkF1lV4oFE22LALQ0G-EUQ/viewform
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2. Prova 

 

2.1. Apresentação da prova / Organização 

O Serpa Night Colour Run é um evento organizado pela Câmara Municipal de Serpa. 

Este evento pretende dinamizar a prática desportiva na região nomeadamente o atletismo no concelho 

de Serpa, de forma lúdica. O Serpa Night Colour Run é uma prova de cariz lúdico, realizada num percurso 

da cidade de Serpa. 

 

2.2. Programa / Horário 

Dia 22 de setembro 

17:00 às 19:00 – Abertura do Secretariado na piscina municipal descoberta  de Serpa . 

19:30 – Início da atividade 

21:00 - Encerramento (poderá ser antecipada caso os últimos participantes já tenham chegado). 

 

2.3. Distância 

Os participantes terão de percorrer, aproximadamente, 5 km. 

 

2.4. Tempo limite 

O tempo limite para terminar a prova é de 1h30m 

Se a organização entender afastar um atleta devido ao seu estado de saúde, este assim o deve fazer, de 

modo a garantir o seu bem-estar.  

Por motivos de segurança a organização reserva-se o direito de modificar o traçado ou a distância a ser 

percorrida ou mesmo a cancelar o evento.  

 

2.5. Controlo de tempos 

Esta prova não tem cronometragem, uma vez que se trata de uma atividade lúdica, promovendo a 

atividade física e o bem-estar da população. 

 

2.6. Locais dos abastecimentos 

Haverá 2 Postos de Abastecimento.  

Os abastecimentos serão constituídos por águas, disponibilizadas no local de partida e chegada (piscina 

municipal descoberta). 
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2.7. Material sugerido 

Calçado e vestuário confortáveis, adequados para a prática de atividade física.  

 

2.8. Informação sobre passagem de locais com tráfego rodoviário 

Apesar de haver corte de trânsito em vias onde a circulação automóvel seja possível, a prova irá decorrer 

em troços de passagem com tráfego rodoviário, devendo todos os participantes ter cuidado nos 

respetivos troços, cumprindo todas as normas aplicáveis aos peões. 

 

2.9. Seguro desportivo 

Todos os participantes com inscrição regularizada são abrangidos por seguro desportivo. 

  

3. Inscrições 

 

3.1 Condições gerais e tratamento de dados 

· O ato de inscrição pressupõe a total aceitação das regras aqui estabelecidas.  

·A veracidade dos dados fornecidos é da responsabilidade do participante, inclusive para efeitos de 

seguro.  

· A inscrição é pessoal e intransmissível. 

· Não se aceita alterações dos dados fornecidos pelos participantes inscritos após o término das inscrições.  

· Nos termos e para os efeitos previstos no disposto no artigo 6.º, n.º 1, alínea a) do Regulamento Geral 

de Proteção de Dados (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril (RGPD) é 

necessário obter o seu consentimento expresso para o tratamento dos seus dados pessoais, recolhidos 

no formulário de inscrição da prova, ao Município de Serpa, Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 

112 049, com sede na Praça da República, s/n.º, em Serpa, com a estrita finalidade efetivar a sua inscrição 

na prova e durante o período de tempo necessário para a observância dos propósitos para os quais foram 

recolhidos. 

· Mais se informa, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 13.º e 15.º a 22.º do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril, dos 

direitos que lhe assistem relativamente aos seus dados pessoais recolhidos neste âmbito e objeto de 

tratamento pelo Município de Serpa: 

a) Direito a retirar o consentimento relativamente ao tratamento efetuado dos seus dados 

pessoais; 

b) Direito de acesso aos seus dados pessoais, bem como a ser informado(a), a pedido, sobre as 

finalidades do tratamento, as categorias de dados envolvidos, a identidade dos destinatários a 

quem tenham sido divulgados e o período de conservação dos meus dados pessoais. 
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c) Direito de obter, sem demora injustificada, do responsável pelo tratamento a retificação dos 

dados pessoais inexatos que lhe digam respeito; 

d) Direito de solicitar ao Município de Serpa o apagamento dos seus dados, que tem a obrigação de 

os apagar, dentro das condições e limitações estabelecidas pela legislação aplicável; 

e) Direito de obter do Município de Serpa a limitação do tratamento dos seus dados pessoais, 

dentro das condições estabelecidas pela legislação aplicável; 

f) Direito de solicitar ao Município, os seus dados pessoais, num formato de uso comum, assim 

como a sua transferência para outro responsável pelo tratamento, sempre que seja 

tecnicamente possível; 

g) Direito de se opor a qualquer momento, por motivos relacionados com a sua situação particular, 

ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito, dentro das condições estabelecidas 

pela legislação aplicável; 

h) Direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento 

automatizado dos seus dados; 

i) Direito a apresentar queixa na Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

· O direito a retirar o consentimento bem como os direitos de acesso, retificação, atualização ou 

eliminação dos meus dados pessoais disponibilizados neste âmbito pode ser exercido mediante 

comunicação, para o efeito, por correio eletrónico enviado para o Município de Serpa através do endereço 

protecaodedados@cm-serpa.pt. 

 

3.2. Processo inscrição 

A inscrição deverá ser realizada através do preenchimento de formulário próprio, presente no Serviço de 

Movimento Associativo, Desporto e Juventude da Câmara Municipal, na Praça de República, em Serpa, 

ou no site do município de Serpa. 

 

3.3. Valores e períodos de inscrição 

· As inscrições devem ser feitas até dia 20 de setembro de 2017. 

Custo da inscrição:  

As inscrições são gratuitas 

Limite de inscrições: Ilimitadas 

 

3.4. Material incluído com a inscrição 

A inscrição inclui:  

- Seguro;  

- Tinta colorida (lavável – pó holi) e/ou brinde glow party 

- Duche. 
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4. Secretariado da prova/ horários e locais 

 

Dia 22 de setembro 

17:00 às 19:00 – Abertura do Secretariado nas piscinas municipais descobertas. 

19:30 – Início da atividade 

21:00 - Encerramento (poderá ser antecipada caso os últimos participantes já tenham chegado). 

 

5. Serviços disponibilizados 

Balneários na Piscina Municipal Descoberta  de Serpa, com: 

- WC 

- Banhos (água fria). 

  

6. Categorias e Prémios 

A prova não tem cariz competitivo não havendo lugar a classificação final nem respetiva entrega de 

prémios. 

 

7. Marcação do Percurso  

O percurso será marcado com fita sinalizadora. A cor da fita será anunciada no momento da partida.  

Os concorrentes obrigam-se a percorrer todo o percurso sinalizado. No caso de um concorrente percorrer 

alguma parte do percurso sem sinalização deverá voltar atrás pelo caminho que seguiu e procurar o 

caminho sinalizado.  

 

8. Casos Omissos  

Os casos omissos serão resolvidos pela organização. 

 

Contactos: 

Serviço de Movimento Associativo, Desporto e Juventude 

Praça da Republica |7830 Serpa 

Tel. 284 540 129 | Email: desporto@cm-serpa.pt  | Facebook: Serpa Terra Forte 

 

INSCRIÇÃO -  AQUI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNLQPldIQjgIfEzhfimSnZhqfnFkF1lV4oFE22LALQ0G-EUQ/viewform

