INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas on-line no sítio
http://www.uphillportugal.com








As taxas de inscrição incluem IVA à taxa em vigor.
As inscrições e pagamentos encerram-se no dia 09 de Setembro de 2019.
As inscrições efetuadas depois das datas referidas não serão aceites.
Não serão aceites inscrições de última hora.
Não serão aceites alterações de uma prova para outra na véspera ou no
dia da prova.
Alteração de prova ou de pessoa deverá ser requerida até o dia 13 de
Setembro de 2019.
Os meios de pagamento disponíveis são: transferência bancária e
referência multibanco.

OBS:



O envio do comprovativo de pagamento só é necessário para pagamento
efetuado por transferência bancária
Envio de recibo deverá ser solicitado para o email: @horizontes.pt dentro
de 15 dias após o pagamento, conforme a lei, indicando o nome, morada e
número de contribuinte.

Além de expressamente concordar com os termos do presente Regulamento, os
participantes deverão firmar Termo de Responsabilidade. Ao efetuar a inscrição
e entregar o Termo de Responsabilidade, o participante assume os riscos
decorrentes de sua participação no Evento e total responsabilidade pelas
possíveis consequências, inclusive envolvimento em acidentes seguidos de
lesões ou morte, salvo se causados por culpa exclusiva da Organização.

ALTERAÇÃO/CANCELAMENTO/REEMBOLSO




Até à data limite de inscrições, ou seja, 09/09/2019 é permitida a
alteração do titular de prova.
O cancelamento deve ser solicitado por email para geral@horizontes.pt.
Em caso de cancelamento da inscrição do atleta até à data limite de 09
Setembro, por motivo de doença ou lesão, comprovado com
documentação clinica, não haverá qualquer reembolso, mas permitirá a
transição da inscrição do atleta para a edição seguinte Uphill Portugal.

SEGURO
1. Os participantes estarão automaticamente segurados de acordo com o
Decreto Lei nº 146/93 de 26 de abril.
2. Em caso de acidente, o participante deverá, em primeiro lugar, contactar a
organização, a qual providenciará o seu encaminhamento para a instituição
médica mais próxima, caso não tenha condições de fazê-lo sozinho. Se conseguir

se deslocar ao Hospital Público, deverá fazê-lo e depois dentre de 24 horas
solicitar a ativação do seguro.
3. Os custos serão suportados pelo sinistrado e reembolsados posteriormente
pela companhia de seguros.
4. O valor de franquia para ativar o seguro é da responsabilidade do
participante.
5. A organização declina qualquer tipo de pagamento.
6. A organização não assumirá despesas de sinistros, dos quais não tomou
conhecimento em tempo oportuno para ativar o seguro.
ATENÇÃO: Em caso de sinistro o seguro deve ser ativado até 24 horas após o
evento e a organização informada.

PROVA
Peitoral





O número do atleta é pessoal e intransferível e terá que estar sempre
visível durante a prova, deve ser posicionado sobre a roupa, na zona do
peito ou do abdómen, sobre a perna ou nas costas.
Se algum participante em prova estiver com dorsal que não é titular, será
imediatamente convidado a retirar-se da prova.
A troca de inscrição ou de tipo de prova só poderá ser efetuada até o dia
09 de setembro de 2019, ou seja, último dia de inscrições, após essa data
não será permitida a troca.

ATENÇÃO: Não deverá dar o seu dorsal a outro atleta sem a permissão da
Organização. O seguro está direcionado à pessoa originalmente inscrita.
Abastecimentos de Águas
Haverá o fornecimento de águas a partir do 5 km (de 5 km em 5 km).
O Atleta deverá levar um recipiente como mochila ou bidão.
O atleta deverá abastecer-se e deixar o lixo dentro do perímetro delimitado do
Posto de Abastecimento.
Será penalizado com a desclassificação, o atleta que jogar lixo no percurso.
Na meta haverá uma mesa com líquidos e frutas.
Transporte de volta a meta
Haverá autocarros a cada 30 minutos a levar participantes para o local da
partida, Seia, de forma gratuita.

PARTICIPAÇÃO E PREMIAÇÃO
Troféu aos vencedores das respetivas categorias Masculina e Feminina
1º Lugar – Troféu + Inscrição 2020
2º Lugar – Troféu
3º Lugar – Troféu
4º Lugar – Troféu
5º Lugar – Troféu
* Os prémios são pessoais e intransmissíveis e só serão entregues aos
participantes que se apresentarem pessoalmente na cerimónia da entrega de
prémios.
Prémios
Troféus aos 5 primeiros classificados Geral Masculina e Feminina
Prémio “Finisher” para todos os atletas classificados.
Nota: A cerimónia de entrega de prémios será realizada na Torre.
A ausência dos premiados, ou de um seu representante na referida cerimónia,
entende-se como renúncia ao prémio/s a que têm direito.

INFRAÇÕES
• Não efetuar o controlo de partida. (Desclassificação)
• Não cumprir o percurso na sua totalidade. (Desclassificação)
• Não levar o dorsal ao peito e bem visível durante a prova. (Desclassificação)
• Falsificar qualquer elemento relativo à sua inscrição. (Desclassificação)
• Não respeitar as instruções da organização. (Desclassificação)

PUBLICIDADE E IMAGEM
A Organização do Evento Uphill Portugal, respetivos patrocinadores e as
entidades que colaboram na organização desta manifestação desportiva
reservam-se os direitos de utilizarem livremente em todos os países e sob todas
as formas, a participação dos concorrentes, assim como os resultados por eles
obtidos.

1. A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada pela Organização do
evento e jornalistas para posterior aproveitamento publicitário.
2. Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso da sua imagem
deverão notificar a Organização com antecipação e por escrito. Caso contrário,
estarão automaticamente a autorizar o uso em qualquer tempo, sem direito a
receber compensação financeira por parte da organização.

ESTABILIDADE E INTERPRETAÇÃO DO REGULAMENTO
1. A Organização declina toda a responsabilidade em caso de acidente,
negligência, roubo, assim como dos objetos e valores de cada participante.
2. Todas as dúvidas sobre a interpretação do Regulamento e demais casos
relacionados com a prova serão analisadas e decididos pela Organização do
Evento.
3. Compete exclusivamente à Organização aprovar qualquer correção que
considere oportuna e a qualquer tempo, a qual será divulgada na Internet, no
site oficial do evento, no guia do participante e no secretariado.
4. Caso o presente Regulamento venha a ser publicado noutros idiomas e em
caso de dúvidas relativas à sua interpretação, o texto Português será o único
considerado como válido.
5. Por força da inscrição, pagamento e participação no Uphill Portugal, o
concorrente reconhece que leu, compreendeu e aceitou, sem reservas, os termos
e condições da participação no evento previsto no Regulamento da prova.
6. A organização, em casos de mau tempo e/ou por razões de segurança,
reserva-se o direito de interromper, mudar horários ou suspender a realização
da prova na data e local previsto. Nestes casos, não haverá qualquer reembolso a
fazer aos concorrentes das verbas já pagas ou aos patrocinadores.
7. Fica estabelecido o Fórum da Justiça do domicílio da Empresa Horizontes.

