Condições de Participação Amarante Night Run 2022
1. Evento
1.1 O “Amarante Night Run” é um evento lúdico/desportivo que decorrerá nas ruas e caminhos do
centro histórico da Cidade de Amarante, organizado pela Associação Desportiva de Amarante em
parceria e com a promoção do Município de Amarante.
1.2 O evento é composto por uma corrida não competitiva (free-running) / caminhada com a distância
de 5 km.
2. Inscrição e Valor
2.1 A inscrição é gratuita e deve ser realizada exclusivamente através de formulário disponibilizado
através site do Há Fest! (www.hafest.pt).
2.2 Os inscritos devem conhecer e aceitar as presentes condições de participação;
2.3 Será oferecida uma t-shirt técnica do evento aos primeiros 1000 inscritos;
3. Dia, Programa e Horários
3.1 O “Amarante Night Run” será realizado no dia 15 de Agosto de 2022.
3.2 Os horários e programa previstos são:
19h00 - Abertura do Secretariado (Largo de S. Gonçalo)
20h45m - Zumba Party (Largo de São Gonçalo)
21h15 - Encerramento do Secretariado
21h30m - Partida da corrida e caminhada (Largo de São Gonçalo)
22h00m - Night Run Party (Largo de São Gonçalo)
24h00m - Encerramento (Largo de São Gonçalo)
3.3 A organização reserva-se o direito de alterar os horários para adequar às necessidades logísticas
do evento;
4. O Percurso: Distância / Altimetria / Dificuldade
4.1 O “Amarante Night Run” terá a distância aproximada 5 km com desníveis pouco acentuados e
com baixo grau de dificuldade;
4.2. Sendo uma prova noturna a organização sugere a utilização de lanterna ou frontal.
5. Seguro
5.1 O Município de Amarante fornecerá seguro de acidentes pessoais a todos os participantes
inscritos, através do site www.hafest.pt até às 23h59 do dia 11 de agosto.
5.2 Não será garantido seguro a participantes não inscritos.
6. Lotação
O evento não tem lotação máxima, mas para efeitos de oferta de t-shirt apenas será garantida ás
primeiras 1000 pessoas inscritas e para efeito de seguro apenas serão abrangidas as pessoas
inscritas até dia 11 de agosto, às 23h59s.
7. Prémios
Evento sem cariz competitivo.
8. Secretariado da prova/horários e local

O secretariado funcionará no Largo de São Gonçalo entre as 19h00 até às 21h00m.
9. Marcação
O percurso estará fechado ao trânsito automóvel e marcado com barreira/fitas/cones, etc
10. Responsabilidade ambiental
O participante é o único responsável pelo transporte de todos os invólucros e resíduos naturais
(mesmo que biodegradáveis), ou não naturais, provenientes de géis, barras e/ou outros. Deverá
depositar os resíduos em locais próprios.
11. Direitos de imagem
A aceitação das presentes condições de participação implica, obrigatoriamente, que o participante
autoriza aos organizadores e promotores da prova a gravação total ou parcial da sua participação na
mesma, pressupõe também a sua concordância para que possam 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.
12. Casos omissos
Os casos omissos nestas normas de participação, serão resolvidos pela Organização, de cujas
decisões não haverá recurso.
13. Diversos
13.1 Os participantes ficam obrigados a auxiliar os acidentados.
13.2 A organização reserva-se o direito a realizar as modificações que considere necessárias
dependendo das diferentes condições encontradas no dia do evento, assim como à suspensão da
prova se as condições não permitirem o seu desenvolvimento em segurança.
13.3 Estas condições de participação poderão ainda ser alteradas, sem aviso prévio, quando
circunstâncias relevantes o imponham e de modo a que fique mais completa a informação.

