20ª Corrida das Fogueirinhas
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Corrida das Fogueiras e Fogueirinhas
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Artigo 1
Organização
A Câmara Municipal de Peniche leva a efeito a 20ª CORRIDA DAS FOGUEIRINHAS, integrada na 41ª
Corrida das Fogueiras, no dia 25 de junho de 2022, com partida pelas 21H30 e chegada no Largo da
Ribeira.

Data/Local/Hora
Data: 25 de junho de 202
Partida: Avenida do Porto de Pesca – Logo após a partida dos 15Km
Chegada: Marina de Peniche

Distância
A prova tem a distância de cerca de 5000 metros.

Percurso
Av. do Porto de Pesca, Rua da Praia do Molhe de Leste, Av. Monsenhor Bastos (rotunda de Nª. Senhora
da Boa Viagem), Rua dos Pocinhos, Rua Dr. Ernesto Moreira, R. da Ponte Velha, Largo do Município,
Av. do Mar, com chegada ao Largo da Ribeira.
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Altimetria

Artigo 2
Escalões
Esta corrida e caminhada destina-se a todos, atletas e caminhantes, novos e menos novos, a
andar ou a correr, netos e avós, pais e filhos, para os que gostam de andar a pé ou
simplesmente de correr, federados ou não, no âmbito da corrida para todos, não havendo
escalões.
Venha fazer a festa do desporto. Nós oferecemos uma T-Shirt.

Artigo 3
Partida
A partida é dada logo a seguir à partida dos atletas dos 15Km e o percurso tem cerca de 5000 metros.
Os atletas depois da partida dos 15Km vão ocupar o funil de partida dos 15Km e avançar até ao
pórtico de partida dos 15Km. Aguardando que seja dada a partida.

Portas de entrada
Haverá duas portas de entradas, uma para quem vai correr e outra mais atrás para quem quer
caminhar, a Organização agradece que os participantes respeitem.
Quem vai correr deve fazer constar no ato da inscrição, para receber uma pulseira que dará acesso á
onda de ritmo de quem vão correr, os caminhantes entram na ultima onda de ritmo.
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Classificações e tempos
Não há classificações, nem controlo de tempos.

Artigo 4
Inscrições
Como pode fazer as Inscrições:
As inscrições poderão ser realizadas, pela Internet, no site www.corridafogueiras.pt. O preço da
inscrição na Corrida será aquele descrito em tempo real na página, sendo este definido segundo
critério de disponibilidade do número de inscrição por tipo.
Inscrições limitadas: 3000 Atletas
ON-LINE PELA INTERNET
Em: www.cm-peniche.pt;

www.corridafogueiras.pt;

A - POSTO LOCAL DE INSCRIÇÃO (em Peniche) – 15 de março a 17 de junho 2022
(se ainda existirem vagas)
Horário normal de expediente:
2ª a 6ª Feira: 09:00-13:00h e 14:00-17:00h
Local:
Município de Peniche | Corrida das Fogueiras| Rua Arquiteto Paulino Montez| Edifício Santo António | 2520-209 Peniche
Email: desporto@cm-peniche.pt

Horário de expediente:
Secretariado no Pavilhão D. Luís de Ataíde
20 a 24 de junho – 09H00-13H00 e 14H00-17H00
25 de junho – 11H00 – 20H00
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B - VALOR DAS INSCRIÇÕES E DATAS LIMITES:
1. ON-LINE PELA INTERNET
5 km - Corrida das Fogueirinhas – ONLINE
6€ (Até 24 de Junho)
2. PRESENCIAL
5 km - Corrida das Fogueirinhas
6€ (Até 24 de Junho)
10€. No dia da Prova
D - ENTREGA DE KITS POR CORREIO
Para os interessados que pretendam o envio do Kit de Atleta por correio, via CTT, será acrescida taxa
adicional ao valor de inscrição na 41ª Corrida das Fogueiras, conforme o quadro abaixo:
Envio CTT Nacional: + 2,5€
Envio CTT Europa/Internacional: + 5€
No ato e inquérito de inscrição deverá preencher corretamente todos os dados da morada de envio
(domicílio ou outra a indicar), sob pena de pagar o reenvio do kit.
Nomeadamente:
Nome do destinatário
Rua/Avenida/Praceta/Largo ou outra
Nº da Porta
Andar e Lado
Código Postal
Localidade
Concelho
Distrito
Para inscrições com envio por correio (CTT) realizadas após 9 de junho de 2022, não será garantida
a entrega do kit de atleta em tempo útil.
Não serão entregues kits de atleta no período de realização desta iniciativa.
FORMAS DE PAGAMENTO:
Inscrições online – MULTIBANCO/PAYPAL/MBWAY
Presencial – DINHEIRO E CHEQUE
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AVISOS:
Documentação necessária para levantamento do KIT:



Confirmação da inscrição (email ou SMS).
Documento de identificação pessoal, Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Carta de
Condução.

Muito importante:
Devido à grande procura de inscrições nas edições anteriores, estas esgotaram poucos dias
após a sua abertura e por termos recebido dezenas de pedidos de substituição de
atletas. Seguindo a orientação existente nas maiores provas internacionais, a organização
decidiu só permitir a alteração de nomes de atletas inscritos até dia 31 de maio, por
julgarmos injusto perante os inúmeros atletas que não conseguiram a sua inscrição. A partir
dessa data todos os pedidos de substituição de Atletas já inscritos por outros, terá um custo
de 5€. Alertamos para o facto de não ser permitido participar sem estar inscrito, sendo que se
alguém o fizer não estará coberto pelo seguro nem poderá utilizar abastecimentos fornecidos
pela organização. A organização fará o que estiver ao seu alcance para evitar essas situações
retirando do percurso os atletas que forem detetados antes, durante e após a prova.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
i.

A Organização poderá, sem aviso prévio e a qualquer momento, suspender ou prorrogar
prazos ou, ainda, adicionar ou limitar o número de inscrições no evento em função de
necessidades /disponibilidades técnicas e estruturais.

ii.

Os participantes que fizerem as suas inscrições pela Internet devem apresentar, no
levantamento do kit de participação, o comprovativo da Inscrição efetuada com sucesso.

iii.

O preenchimento dos campos da ficha de inscrição é obrigatório para que a inscrição seja
aceite como válida e reconhecida pela Organização. Somente desta maneira o participante
será reconhecido oficialmente na prova.

iv.

Outra pessoa poderá levantar o kit de participação, desde que devidamente credenciada e
com comprovativo de inscrição efetuada com sucesso.

v.

As inscrições sem taxa paga não são consideradas.

vi.

A Organização não se responsabiliza por erros ou má caligrafia no preenchimento dos dados
de inscrição. O participante ou o terceiro que fez sua inscrição têm obrigação de escrever os
dados corretos.

vii.

No caso do levantamento das equipas, é obrigatório levantar todos os Kits da equipa,
não se aceita por isso o levantamento parcial da equipa.

Artigo 5
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Dia da Prova
DIA DA PROVA - Todos os atletas devem proceder ao levantamento do seu KIT (Shirt) no
Pavilhão Desportivo da Escola D. Luís de Ataíde, das 11H00 às 20H00 do dia da prova. Após esta
hora NÃO SE ENTREGAM MAIS KITS.

Artigo 6
Partida
Os atletas ficam obrigados a manterem-se atrás da linha de partida.

Artigo 7
Os atletas receberão da Organização uma T-Shirt, que deverão usar durante a corrida.

Artigo 8
Nesta prova não haverá classificações e os prémios a atribuir serão os seguintes:
KIT OFERTA: T-SHIRT, Diploma On-Line – Os atletas terão a possibilidade de imprimir o
seu diploma em www.corridafogueiras.pt
O tamanho das T-Shirts está sujeito a alteração, de acordo com a disponibilidade.
Arraial com sardinhada para todos os atletas
Cada atleta terá direito a uma Senha que dará direito a um KIT-Refeição.
Cada senha dará direito a: 6 Sardinhas; Pão; Vinho; Copos; Guardanapos
AVISOS:
No convívio a Organização só entrega um KIT-Refeição por atleta.
Os atletas não poderão levantar vários KIT-Refeição numa só vez.
Sardinhada com os KIT-Refeição.

Artigo 9
O atleta compromete-se a respeitar as indicações dos membros da Organização colocados ao longo
do percurso.
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Artigo 10
Só os atletas e caminhantes inscritos poderão participar nesta prova. A organização não se
responsabiliza por quaisquer acidentes que possam ocorrer.

Artigo 11
Duches
Locais para tomar duche: Local da chegada e Pav. Desportivo da Escola D. Luís de Ataíde (secretariado).
Horário: 23H00 – 0H30

Artigo 12
Direitos de imagem e direitos autorais
16.1 O(a) atleta que se inscreve e consequentemente participa da corrida aceita incondicionalmente
e concorda em ter a sua imagem e voz divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas,
internet, vídeos e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos,
promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum ónus à Organização e
aos patrocinadores, renunciando o recebimento de qualquer rendimento que vier a ser auferido
com tais direitos em qualquer tempo/data.
16.2 A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo relativos à corrida têm os direitos
reservados aos organizadores.
16.3 Qualquer forma de divulgação de imagens da corrida ou interesse em destinar um profissional
para a cobertura da corrida estará sujeita à autorização e aprovação do Organizador.
16.4 Os Atletas autorizam o possível envio de mensagens informativas via: correio eletrónico, ofícios,
SMS e por outros meios, para os seus telefones e endereços por si fornecidos, no momento da
inscrição.
16.5 Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e à presente corrida pertencem à Câmara
Municipal de Peniche.
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Artigo 13
Proteção de dados
O participante, ao confirmar a sua inscrição, consente a cedência, de forma gratuita e incondicional,
dos direitos de utilização dos seus dados pessoais para efeitos de notificação de Eventos Desportivos,
Subscrição da Newsletter da Website da Corrida das Fogueiras, Notificações por SMS, Notificações
por email.
A recolha e tratamento de dados pessoais incluídos nos ficheiros, tem como finalidade a inscrição de
participantes, bem como a comunicação aos participantes de todos os assuntos relacionados com a
Corrida das Fogueiras e ou outros eventos desportivos organizados pelo Município de Peniche, de
acordo com o que é estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) em vigor desde
25 de maio de 2018.
Se deseja exercer os seus direitos de acesso de oposição, direito a ser esquecido ou retirar o seu
consentimento, deverá fazê-lo por escrito, comprovando a sua identidade para a morada descrita ou
através do email desporto@cm-peniche.pt.

Artigo 14
Tamanhos das T-Shirts

Artigo 15
Dicas – Informações úteis
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Partida: Corrida das Fogueiras
Morada: Avenida do Porto de Pescas
Coordenadas: 39.358240, -9.372735

Partida
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Artigo 16

Seguro
Os participantes devem reunir as condições de saúde necessárias à prática desportiva. Após a
inscrição assumem que se sentem fisicamente e psicologicamente preparados para o esforço físico
inerente à prova em que vão participar.
1.

Existência de um seguro de acidentes pessoais para os participantes ao abrigo da legislação
especifica (artigos 15.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de janeiro.) e que garante os
danos resultantes de qualquer acontecimento acidental sofrido pelos participantes envolvidos
na prova.
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2.

Quais os capitais e coberturas:


a) Morte

28 046,00€



b) Invalidez Permanente

28 046,00€



Despesas de tratamento, até

4 487,00€



Despesas de funeral, até

2 244,00€

Em caso de sinistro, o participante deverá adotar os seguintes procedimentos:
Em caso de acidente contatar o setor do Desporto da Câmara Municipal de Peniche
(corridafogueirasm-peniche.pt) para participação do sinistro, no prazo máximo de 48h.
Juntamente com a participação de sinistro, o tomador do seguro enviará prova em como foi sinistrado
durante a participação do evento e deve sempre que possível indicar quem prestou os primeiros
socorros no local do acidente.
A ausência de preenchimento da participação de sinistro dentro do prazo estipulado, acarreta o não
pagamento das despesas.
A organização não se responsabiliza por situações que não estejam abrangidos por este seguro.

Artigo 17
Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização, das quais não haverá
recurso.

O Vereador do Pelouro do Desporto
Câmara Municipal de Peniche
Ângelo Marques
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