
 

 

Divisão de Cultura, Património e Desporto 

Comemoração dia Europeu sem Carros 

 

Evento “TOCA A ANDAR” 

REGULAMENTO 

 

1. O evento ”TOCA A ANDAR” é uma organização da Câmara Municipal Moura. 

2. É um evento virtual, sem carater competitivo, em que qualquer pessoa, em qualquer horário ou lugar, 

pode participar.  

3. As modalidades previstas no evento são andar (correr) a pé ou de bicicleta. 

4. O evento desportivo apresenta como objetivo a realização do máximo de tempo ou o maior número 

de quilómetros desde as 00h00m de dia 19 de Setembro até às 12h00 de dia 22 de Setembro de 

2020, em qualquer das modalidades. 

5. Cada participante só pode escolher uma modalidade para participar. 

6. Cada participante tem cerca de três dias e meio, a partir do dia 19 de setembro, para cumprir o 

objetivo do evento, em qualquer horário e lugar, em segurança, respeitando as restrições e regras 

da DGS (Direção Geral de Saúde) relativamente à pandemia “Covid-19”. 

7. Atendendo à natureza virtual do evento, a participação dos atletas fica sujeita às seguintes condições:  

a) O evento é aberto a todos os interessados desde que estejam corretamente inscritos de acordo 

com o presente regulamento; 

b) A inscrição no evento é obrigatória e deve ser realizada através do preenchimento de ficha própria 

disponibilizada no sítio web da Autarquia; 

c) O participante compromete-se a aceitar a natureza não competitiva do evento, não havendo lugar 

à atribuição de prémios; 

d) O participante compromete-se a aceitar a impossibilidade de assegurar a veracidade dos 

resultados apresentados por cada um dos outros participantes; 



e) O participante compromete-se a realizar a sua participação de forma individual ou evitando 

qualquer tipo de ajuntamento ou situação que possa violar as regras da DGS (Direção Geral de 

Saúde) relativamente à pandemia “Covid-19”; 

f) O participante compromete-se a aceitar a inexistência de um percurso oficial, devendo cada atleta 

percorrer as distâncias a que se propõe em percursos à sua escolha; 

g) O participante tem de efetuar o registo de todas as atividades através de uma aplicação digital, 

pois só este registo serve como comprovativo; 

h) O participante tem de enviar todos os comprovativos de registo de atividades até dia 22 de 

Setembro de 2020 às 12h00m para o e-mail: desporto@cm-moura.pt. 

8.  Os primeiros 200 inscritos no evento que comprovem a sua participação têm direito a um prémio 

de participação. 

9. Todos os inscritos que comprovem a sua participação receberão um certificado de participação 

digital que será enviado por e-mail. 

10. Apesar da natureza não competitiva do evento, será disponibilizada a listagem das prestações 

individuais, agrupadas por sexo. 

11. No ato da inscrição e nos dias da prova, o participante assume encontrar-se fisicamente apto para 

participar. 

12. A organização declina toda a responsabilidade dos danos que os participantes possam sofrer durante 

a atividade, quer sejam provocados pelos próprios ou por terceiros. 

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

Câmara Municipal de Moura, os direitos de utilização da sua imagem tal como captada em filmagens 

que terão lugar no período do evento, ou partilhada nas redes sociais associada ao evento, 

autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio. 

14. Todos os participantes ao fazer a inscrição no evento comprometem-se a aceitar o presente 

regulamento e em caso de dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo 

devem informar a organização. 

15. As reclamações e os casos omissos serão alvos de avaliação e decisão por parte da organização do 

evento. 
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