
 

RuN FOR
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MAGIC< 

Os 5Km com mais estilo
do mundo !

&

Estoril Cycling
Race

Domingo, 31 de Agosto de 2014



Run For Retro
Magic <
Vamos Voltar ao Passado <

“A Caminhada/Corrida de 5Km com mais estilo do mundo”

Caracter solidário – Parte das receitas irão reverter para a
Associação Acreditar

A corrida de atletismo terá carácter temático e decorrerá no Autódromo do Estoril, em
que os participantes irão poder reencarnar e relembrar os anos 60/70/80 e 90, apelando
assim à criatividade dos mesmos, o que tornará o evento absolutamente inesquecível!
Serão 5km inesquecíveis e podem ser feitos a caminhar, rastejar,  saltar ou a correr,
porque o mais importante é a criatividade e não a velocidade, de forma a proporcionar
momentos de diversão entre família e amigos. Algo nunca realizado em Portugal, os
participantes  poderão  não  só  reencarnar  as  suas  personagens  ,  cantores,  actores
preferidos dessas décadas ,  mas também poderão simplesmente se vestir  como se
ainda vivessem numa dessas décadas.



Estoril Cycling Race
Venha pedalar, venha sentir a adrenalina do Circuito do Estoril !

Caracter solidário – Parte das receitas irão reverter para a
Associação Acreditar

O evento de ciclismo irá proporcionar aos participantes uma adrenalina nunca antes
sentida pelo facto de estarem a pedalar no circuito onde outrora passaram corridas tão
emblemáticas como a F1 e o MotoGP. 

Este contará também com uma vertente de superação pessoal que fará com que os
participantes se sintam como um verdadeiro profissional do ciclismo. Como motivação
extra  e  para  os  participantes  sentirem  como  é  estar  num  pelotão  profissional  de
ciclismo, o evento contará com a presença de ciclistas profissionais (Nomes ainda por
apurar) .



Detalhes dos Eventos 
Data e Horários: Domingo, 31 de Agosto de 2014 

Estoril Cycling Race – Das 10 h as 13 h 

Run for Retro Magic ! – Das 15 h as 18 h

Percursos e  detalhes:  Estoril  Cycling Race –  20 KM (Ritmo Passeio)  +  80 KM
(Andamento Livre) Total = 100 KM

Run for Retro Magic ! - 5 KM a caminhar, correr, saltar ou a rastejar 

Organização: Evento organizado pela Truly Adrenaline, Lda 

Local: Autódromo do Estoril 

Abastecimentos: Havera� abastecimento na meta 

Valores: Run For Retro Magic – 16 €  Estoril Cycling Race – 16 €  

A organizac�a�o podera� a qualquer momento suspender ou prorrogar os prazos ou ainda
adicionar  ou limitar  o numero de inscric�o�es do evento em func�a�o de necessidades/
disponibilidades te�cnicas/ estruturais, sem aviso pre�vio. A inscric�a�o na corrida e pessoal
e intransmissi�vel. 

Inscric�o�es: Estoril Cycling Race: http://apedalar.com/inscricoes/step1/416 

                    Run For retro Magic: http://acorrer.pt/inscricoes/step1/417 

Uma inscrição só é validada e incluída na lista de inscritos após o respectivo pagamento
(por referencia MB),  que deve ser efectuado num período máximo de  48 H  após a
inscrição  no  site  oficial.  A falta  deste  pagamento  no  prazo  estabelecido  implica  a
anulação da inscrição. 

Idade: Run For Retro Magic - participac�a�o aberta a todas as idades 

            Estoril Cycling Race – Para maiores de 16 anos 

Participantes  com  idades  inferiores  a  18  anos  so�  podera�o  participar  na  corrida/
caminhada  de  5  km  e  na  prova  de  ciclismo  mediante  a  assinatura  do  Termo de
Responsabilidade por parte do Encarregado de Educac�a�o.  Participantes com idades
inferiores  a  14  anos  devera�o  consultar  as  coberturas  do  seguro  do  presente
regulamento. 

Kit do Atleta:  Run For Retro Magic: t-shirt  de algoda�o unissexo ,  Bolsa de Cintura
(Fanny Pack) , dorsal, seguro , brindes 

Estoril  Cycling Race: t-shirt  de algoda�o unissexo ,Gorro ,  dorsal,  seguro ,  brindes e
classificações + prémios para os 3 primeiros (Prémios por apurar)

A organizac�a�o  na�o solicita  o  tamanho da t-shirt  pretendido na ficha de inscric�a�o.  A
organizac�a�o  na�o  garante  a  disponibilidade  do  tamanho  escolhido  no  momento  da
recolha do kit 

Recolha dos Kits: 

A recolha dos kits sera� efectuada no pro�prio dia com o hora�rio das 7h a�s 10h para o
Estoril Cycling Race e das 12h a�s 15h para a Run For Retro Magic no auto�dromo do
Estoril. 



Documentos necessa�rios para a recolha de kit do atleta: 

Confirmac�a�o de inscric�a�o recebida na caixa de e-mail apo�s o pagamento. 

Documento  de  identificac�a�o  (Bilhete  de  Identidade,  Carta�o  do  Cidada�o,  Carta  de
Conduc�a�o). 

Recolha de kit do atleta em nome de outro atleta: A recolha do kit do atleta em nome
de  outro  participante  pode  ocorrer  desde  que  sejam  apresentados  os  seguintes
elementos do atleta detentor do dorsal: Confirmac�a�o de inscric�a�o recebida na caixa de
e-mail apo�s o pagamento.Copia de documento de identificac�a�o (Bilhete de Identidade,
Carta�o do Cidada�o, Carta de Conduc�a�o). 

Poli�tica de kits na�o recolhidos 

A organizac�a�o assegura, pelo peri�odo de 15 dias, a contar da data de realizac�a�o do
evento, a guarda de todos os kits pagos e na�o recolhidos. Para obter o kit na�o recolhido,
o  atleta  devera  entrar  em  contacto  com  a  organizac�a�o  atrave�s  dos  contactos
disponi�veis. 

As despesas de envio do kit estara�o a cargo do atleta. 

Apo�s o peri�odo definido, a organizac�a�o entregara todos os kits de atleta na�o recolhidos
a uma instituic�a�o de natureza social. As ofertas de final de prova sa�o exclusivas para os
participantes que concluam o percurso, atravessando a meta com o dorsal oficial. 

Dorsal de prova 
A utilizac�a�o do dorsal e obrigato�ria. O dorsal deve ser colocado na parte frontal da t-shirt
utilizando os alfinetes fornecidos. O dorsal e pessoal e intransmissi�vel. 

A organizac�a�o  desqualificara  todos  os  atletas  que:  Na�o  tenham o  dorsal  colocado
Utilizem o dorsal de outro atleta Dobre ou manipule a publicidade do dorsal 

Atletas sem dorsal na�o sera�o autorizados a circular no percurso e na�o tera�o acesso aos
brindes. 

Pre�mios 
A todos os participantes que cortem a meta, sera� entregue recordac�a�o da prova, entre
outras ofertas diversas dos patrocinadores. 

Condic�o�es de participac�a�o 
A participac�a�o  na  corrida  esta  aberta  a  todos  os  interessados,  sem  distinc�a�o  de
nacionalidade ou sexo,  desde que estejam devidamente inscritos,  de acordo com o
regulamento e dentro do prazo. 

Para a seguranc�a de todos, na�o sera� permitida a participac�a�o de atletas em,cadeiras de
rodas, acompanhados por animais, skates, patins e/ou com carrinhos de bebes. 

Participantes  com  idades  inferiores  a  18  anos  so�  podera�o  participar  mediante  a
assinatura de um termo de responsabilidade por parte do encarregado de educac�a�o. 

Participantes  com idades  inferiores  a  14  anos  devera�o  consultar  as  coberturas  do
seguro 

Condições de Percurso 
A organizac�a�o compromete-se a escolher sempre as melhores vias possi�veis, de modo
a  na�o  colocar  em  risco  os  participantes,  na�o  se  responsabilizando,  todavia,  pelas
condic�o�es do piso ou pelos defeitos/obsta�culos apresentados no trajecto da prova.Os
percursos sao aprovados pelas respectivas entidades oficiais. 



Comportamentos anti-desportivos 
A organizac�a�o desqualificara qualquer atleta que: 

Falsifique qualquer elemento relativo a sua inscric�a�o; 

Na�o se apresente no local da partida, com o dorsal a prova colocados, em 

Manifeste mau estado fi�sico; 

Na�o tenha dorsal; 

Na�o leve dorsal na parte frontal da t-shirt e bem visi�vel nos locais especificados pela
organizac�a�o; 

Utilize o dorsal de outro atleta; Dobre ou manipule a publicidade do dorsal; 

Na�o cumpra a sinaletica colocada pela organizac�a�o e/ou salte barreiras para a partida; 

Na�o cumpra o percurso na sua totalidade; 

Na�o respeite as instruc�o�es da organizac�a�o; 

Manifeste comportamento anti-desportivo (ex: empurro�es e obstruc�o�es que prejudiquem
de forma intencional os outros atletas); 

Na�o respeite os restantes atletas. 

Seguranc�a e Assiste�ncia Medica no Percurso 

Cabera� as forcas policiais a gesta�o, planeamento, controlo e eliminac�a�o de transito na�o
autorizado  no  decorrer  das  provas,  bem  como  a  garantia  da  seguranc�a  dos
participantes. O transito automo�vel sera� cortado, em toda extensa�o do percurso, com a
antecede�ncia  estipulada  pelas  entidades  competentes.  A  reabertura  do  transito
automo�vel sera� feita duas horas apo�s a chegada. 

A organizac�a�o da prova disponibilizara aos participantes apoio medico com ambula�ncias
de pronto atendimento durante percurso, partida e chegada das provas. 

Caso haja necessidade de continuidade do atendimento medico de emerge�ncia, este
sera� efectuado no servic�o nacional de sau�de, sob a responsabilidade do mesmo. 

A equipa medica tera� autoridade para retirar da prova qualquer atleta que nao se revele
apto a participar ou que tenha recebido cuidados me�dicos vitais durante a prova. 

Aceitac�a�o 

Ao  se  inscreverem,  todos  os  participantes/  encarregados  de  educac�a�o  aceitam  o
presente  regulamento  e,  em  caso  de  duvida  ou  surgimento  de  uma  situac�a�o  na�o
contemplada no mesmo, devem informar a organizac�a�o. 

Termo de responsabilidade 
Ao se inscreverem, todos os participantes declararam estar de acordo com o seguinte
termo 

de responsabilidade: 

a) Li e estou de acordo com o Regulamento 

b) Estou ciente do meu estado de sau�de e de estar fi�sica e psicologicamente capacitado
para 

participar. 

c) Assumo que me absterei de participar se as minhas condic�o�es de sau�de se alterarem
apo�s a inscric�a�o. 

d) Estou ciente do teor da apo�lice de seguro em vigor e li as especificac�o�es da mesma, 

constantes no Regulamento da Prova. 



e) Ao participar declaro que gratuitamente e de forma incondicional, que os parceiros da
prova  utilizem  a  minha  imagem.  Por  este  instrumento,  cedo  todos  os  direitos  de
utilizac�a�o da minha imagem, tal  como captada em fotografias  e filmagens que tera�o
lugar durante a realizac�a�o das provas, renunciando ao recebimento de qualquer quantia
que venha a ser auferida com a sua divulgac�a�o em pecas comunicacionais de apoio. 

f) Participo de livre e esponta�nea vontade, isentando a Truly Adrenaline, Lda, parceiros,
directores,  colaboradores  e  outras  empresas  ligadas  a  organizac�a�o  do  evento  de
qualquer responsabilidade resultante da minha participac�a�o, antes, durante e depois da
mesma (por ex. perda de objectos pessoais por roubo ou por outras circunstancias). 

Tratamento de dados 
Caso o participante ano queira que os seus dados sejam usados, e‐ lhes concedida a
hipo�tese de na�o autorizar  a cede�ncia dos mesmos,  devendo para  tal  seleccionar  a
opc�a�o disponibilizada no formula�rio de inscric�a�o. 

Seguros 
Os participantes devem reunir condic�o�es de sau�de necessa�rias a pratica desportiva.
Apo�s a inscric�a�o assumem que se sentem fi�sica e psicologicamente preparados para o
esforc�o fi�sico inerente a prova em que participara�o. 

Maiores de 14 anos 

A organizac�a�o  da  prova  assegura  aos  inscritos  um seguro  de  acidentes  pessoais,
conforme  previsto  no  oficio  no  CR/7/2013  (Seguro  Desportivo  de  AAL  –  E�poca
2013/2014)  com  um  capital  de  morte  ou  invalidez  de  27  006,00  €,  despesas  de
tratamento ate 4 320,00 €  e despesas de funeral ate 5 000,00 €.  

Menores de 14 anos 

Todos  os  participantes,  sem  excepc�a�o,  devem  reunir  as  condic�o�es  de  sau�de
necessa�rias a pratica desportiva,  isentando a organizac�a�o da prova,  seus parceiros,
apoiantes e orga�os pu�blicos envolvidos de quaisquer responsabilidades. 

A organizac�a�o  da  prova  assegura  aos  inscritos  um seguro  de  acidentes  pessoais,
conforme  previsto  no  oficio  no  CR/7/2013  (Seguro  Desportivo  de  AAL  –  E�poca
2013/2014)  com um capital  de morte ou invalidez de apenas 10% de 27.006,00 €,
despesas de tratamento ate 4.320,00 €  e despesas de funeral ate 5 000,00 €.  

A organizac�a�o na�o se responsabiliza por situac�o�es que na�o estejam abrangidas por
este seguro. 

Cede�ncia dos direitos de imagem 
O participante/ encarregado de educac�a�o, ao proceder a inscric�a�o, autoriza a cede�ncia,
de forma gratuita e incondicional, aos seus associados os direitos de utilizac�a�o da sua
imagem tal como captada nas filmagens que tera�o lugar durante o evento, autorizando
a sua reproduc�a�o em pecas comunicacionais de apoio. 

Cede�ncia dos dados de inscric�a�o 
A organizac�a�o  reserva‐se  no  direito  de  utilizar  a  base  de  dados  com elementos
preenchidos  pelos  participantes  nas  suas  acc�o�es  de  promoc�a�o.  E  concedido  ao
participante/encarregado  de  educac�a�o  a  hipo�tese  de  na�o  autorizar  a  cede�ncia  dos
dados pessoais recolhidos no ato de inscric�a�o, devendo para tal seleccionar a opc�a�o
disponibilizada no formula�rio. 



Poli�tica de cancelamento do evento 
O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a factores externos a organizac�a�o:
cata�strofes  naturais,  greves,  manifestac�o�es,  impossibilidade  de  usar  as  vias  de
circulac�a�o de transito, impossibilidade de usar telecomunicac�o�es, restric�o�es do governo,
nova legislac�a�o, etc. 

Nestes casos, a organizac�a�o reserva‐se no direito de, nos 30 dias seguintes a data
prevista para a realizac�a�o do evento, emitir  um parecer acerca das acc�o�es a serem
tomadas resultantes da gravidade do cancelamento. 

Estacionamento:  O parque do Autódromo estará a nossa inteira disponibilidade, pelo
que os participantes terão oportunidade de estacionar gratuitamente no local 

Cariz social: Parte das receitas irao reverter para a Associação Acreditar 

Contactos Empresa: 

Truly Adrenaline – Eventos, Unipessoal Lda 

www.trulyadrenaline.com 

Rua Pinto Bessa, Nº522, R/C centro Esquerdo 4300-428 Porto 

NIPC – 513158855 

Contacto telefónico – 912493144 
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