IVª São Silvestre Lagoa-Açores
Regulamento
1.

Organização

O CDOL - Clube Desportivo Operário de Lagoa e a Câmara Municipal De Lagoa, realiza no período
de 5 a 31 de dezembro de 2020 a 4ª edição da São Silvestre Lagoa - Açores 2020, que este ano
decorrerá em modo virtual, dadas as condicionantes provocadas pela pandemia COVID-19,
incentivando assim a prática desportiva e a adoção de estilos de vida saudáveis.
2.

Localização e Formato

A 4ª São Silvestre de Lagoa 2020 realiza-se no período de 5 a 31 de dezembro em hora e local que
for mais conveniente aos participantes para caminhar ou correr a distância mínima acumulada de
10947 metros, tendo o cuidado de o fazer respeitando as normas de segurança da Direção Geral de
Saúde (DGS), que estiverem em vigor à data para o exercício físico ao ar livre.
3.

Inscrição

A participação é destinada a todas as classes etárias podendo participar a andar ou a correr.
As inscrições serão feitas online através da aplicação ou página Lap2go.
A inscrição é obrigatória para todos os participantes em todos os escalões de corrida ou caminhada.
As inscrições podem ser feitas em nome individual ou em representação de clubes, associações ou
empresas. No caso de atletas de formação de clubes da lagoa (de qualquer modalidade), a
inscrição deverá ser feita através de email (nomes, data nasc. Email, telm) para a organização que
isentará os custos associados.
A inscrição de menores (idade inferior a 18 anos), pressupõe a responsabilidade e acompanhamento
de um adulto.

Fase

Prova

Preço

Data Limite de pagamento

Fase única

Inscrição com kit*

5€

Até 31 de dezembro de 2020

* O kit será disponibilizado a todos os participantes:
Residência em São Miguel ➔ Entrega no domicílio
Residência em território Nacional ➔ enviado via CTT sem custos adicionais.
Residência no estrangeiro ➔ Enviado à cobrança.
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KIT: Camisola técnica de manga comprida marca 42k, uma medalha de participação, uma bolsa
para smartphone e dorsal personalizável.

4.

Publicação de Resultados

Apesar da natureza não competitiva do evento, será tornada pública a listagem das prestações
individuais na página Lap2go.
O registo de participação poderá ser feito de duas formas: registando o início e fim da prova na
aplicação Racemap, (aplicação a descarregar no telemóvel), carregando o registo feito no relógio
ou em outra aplicação do telemóvel para a plataforma Racemap.
Os utilizadores da aplicação verão inseridos os resultados de cada sessão realizada de forma
automática. Para os restantes casos o envio poderá ser feito mais do que uma vez durante os 27 dias
de prova, de 5 a 31 de dezembro, contando assim o acumulado de quilómetros efetuados.
5.

Sorteios

Os atletas inscritos, que tenham completado a distância mínima de 10.947 metros ficam
automaticamente e cumulativamente habilitados a sorteios semanais de vales de compras no
concelho de Lagoa. Os prémios sorteados a atletas não residentes ou em estadia na ilha de São Miguel
revertem para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – Lagoa.
Os sorteios decorrerão através do sorteio informático do número de dorsal, sendo considerado para
tal o universo total de inscritos até à hora limite designada para cada sorteio. A Lap2Go, empresa
tecnológica parceira do evento, é a responsável pelo procedimento que decorre em plataforma
informática.
1º Sorteio SSLAGOA - 13.12.2020 -> 5 vales nominais de 10,00€ (cinco atletas) em compras no
Comércio Local. Inscritos, com distância mínima de 10947m
percorridos, até às 23:59 do dia anterior.
2º Sorteio SSLAGOA - 20.12.2020 -> 5 vales nominais de 10,00€ (cinco atletas) em compras no
Comércio Local. Inscritos, com distância mínima de 10947m
percorridos, até às 23:59 do dia anterior.
3º Sorteio SSLAGOA - 27.12.2020 -> 5 vales nominais de 20,00€ (cinco atletas) em compras no
Comércio Local. Inscritos, com distância mínima de 10947m
percorridos, até às 23:59 do dia anterior.
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4º Sorteio SSLAGOA -> 31.12.2020 è 10 vales nominais de 20,00€ (dez atletas) em compras no
Comércio Local. Inscritos, com distância mínima de 10947m percorridos, até às 12:00 do próprio
dia.
Os contemplados serão anunciados nas redes sociais do evento com #SSLAGOA2020 e nome
do contemplado. Será ainda enviado um email para o atleta que deverá reclamar o prémio
em 48h, através de resposta a email.
Os prémios que não forem reclamados dentro do prazo, bem como aqueles que forem
atribuídos a atletas não residentes ou em estadia na ilha de São Miguel, reverterão para a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – Lagoa.
Os vales são atribuídos exclusivamente ao atleta contemplado, sem possibilidade de permuta
da sua entrega, à exceção das reversões para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
– Lagoa.
6.

Seguro de Acidentes Pessoais

A organização não é responsável por eventuais incidentes que ocorram durante a participação na
prova no percurso escolhido livremente por cada participante. Não há seguro de acidentes pessoais
associado às inscrições.
De acordo com a lei vigente, cabe a cada participante assegurar que possui as condições
necessárias à prática desportiva e escolher um percurso que lhes permita fazer a atividade em
segurança, devem assumir que se sentem física e psicologicamente preparados para o esforço físico
inerente à prova em que irão participar.
7.

Cedência dos dados de inscrição e imagem

A organização reserva-se no direito de utilizar a base de dados com elementos preenchidos pelas
participantes nas suas ações de promoção.
No ato de inscrição é concedido aos participantes a opção de não autorizar a cedência dos dados
pessoais recolhidos, caso assim o desejem.
A lista de inscritos (nome, dorsal e registos associados à prática desportiva) serão de acesso público
no site oficial do evento, sendo os dados armazenados pela organização da São Silvestre Lagoa Açores 2020.
8.

Casos Omissos

Ao se inscreverem, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em caso de dúvida ou
surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a organização.
Com a inscrição, todos os participantes declaram aceitar o presente regulamento.
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9.

Termo de Responsabilidade

Ao efetuar a sua inscrição, o participante declara para os devidos efeitos que leu e está de acordo
com o regulamento da 4ª São Silvestre de Lagoa 2020.
a)

Está perfeitamente ciente do seu estado de saúde e declara estar física e psicologicamente

capacitado para participar.
b)

Está perfeitamente ciente que não há nenhuma da apólice de seguro em vigor para a 4ª São

Silvestre de Lagoa 2020 - no percurso escolhido de livre iniciativa para fazer a atividade.
c)

Respeitará as normas de segurança da Direção Geral de Saúde (DGS) e Direção Regional da

Saúde (DRS) que estiverem em vigor à data para o exercício físico ao ar livre.
d)

A inscrição de menores (idade inferior a 18 anos) pressupõe a responsabilidade e

acompanhamento de um adulto.
e)

Autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional, dos direitos de utilização de imagem

captada na(s) foto(s) que enviar à organização, autorizando a sua reprodução com o assunto
#SSLAGOA2020.
f)

Participa na 4ª São Silvestre de Lagoa 2020 de livre e espontânea vontade, isentando o Clube

Desportivo Operário De Lagoa e a Câmara Municipal De Lagoa, patrocinadores, diretores,
colaboradores e outras empresas ligadas à organização do evento de qualquer responsabilidade
resultante da sua participação, antes, durante e depois da mesma (por ex. perda de objetos pessoais
por roubo ou por outras circunstâncias).
g)

Assume que todos os dados enviados à organização são verdadeiros e correspondem à sua

prestação nesta prova virtual;
h)

Assume

o

compromisso

de

contatar

a

organização

através

do

e-mail

cdol.eventosdesportivos@gmail.com para o esclarecimento de qualquer dúvida, ou para qualquer
questão não prevista no presente regulamento.
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais os canais a ser utilizados são os abaixo indicados:
Correio eletrónico: cdol.eventosdesportivos@gmail.com
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