
Regulamento  

Corrida Académica – Virtual – Solidária  

“Somos Todos Bombeiros” 

 

A Corrida Académica, virtual na sua 1ª edição, é um evento que vem quebrar o estigma 

e a áurea existente no mundo académico, a que os seus eventos se relacionam com a 

célebre frase "Eventos com álcool à mistura". 

Trata-se de uma corrida solidária com datas compreendidas de 19 a 25 de maio.  

O Evento, termina com a Gala de Encerramento, um espetáculo em streaming (data a 

anunciar), que vai contar com música tunante, comédia, desporto e muito mais, onde 

se pretende também premiar os vencedores da corrida.  

O lucro de todo o evento reverterá a favor da Associação dos Serviços Sociais de 

Regimento de Sapadores de Bombeiros.  

Pois nem todos os heróis usam uma capa. 

Os nossos, vestem-se de vermelho.  

Se és, foste, ou estás de alguma forma ligado ao mundo Académico, esta corrida tem 

significado para ti. Vem correr por uma causa Nobre. 

 

Corrida Académica – Virtual - Solidária - Somos Todos Bombeiros 

1 – Evento aberto a toda a população, sem restrições de idade podendo ser realizada 

em formato de corrida ou caminhada; 

2 – A realizar entre os dias e 19 de maio e 25 de maio de 2021. 

3 – Evento de cariz solidário com o intuito de apoiar Associação dos Serviços Sociais 

de Regimento de Sapadores de Bombeiros; Todos os lucros revertem a favor desta 

entidade. 

4 – As inscrições permanecerão abertas até ao dia 25 de maio (23h59m) na 

plataforma digital Lap2Go; 



5 – O participante terá de fazer o registo do seu percurso numa aplicação digital de 

corrida à sua escolha e por sua vez submeter o resumo do percurso (Ficheiro GPX) 

na plataforma Lap2Go, que guardará os dados de todos os participantes; 

6 – O valor mínimo da inscrição é de 4€ (4€ 0-500 inscritos; 5€ 501-1000 inscritos; 

6€ 1001-s.n. inscritos) e inclui uma T-Shirt técnica alusiva à Capital Europeia do 

Desporto e seguro de acidentes pessoais. Poderão levantar a T-Shirt na Escola 

Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril após a Gala de Encerramento (data a 

anunciar nas Redes Sociais e WebSite) ou pedir o envio para casa (custo suportado 

pelo participante). A cada 500 inscritos o valor da inscrição aumenta, por isso, 

compensa ser dos primeiros! 

7 – Serão premiadas as seguintes categorias: 

Individuais: 

 - Desenho do percurso mais original (Ficheiro GPX); 

  Deverão submeter o desenho (GPX) do vosso percurso na Lap2Go. Podem 

usar qualquer uma das plataformas existentes para gravar o percurso. O mais 

original é revelado e premiado na Gala de Encerramento.  

 - O participante com maior distância percorrida; 

  Podem submeter múltiplos percursos na Lap2Go. As distâncias serão 

somadas e o atleta com o maior valor acumulado será o vencedor. 

 - O participante com os 10km mais rápidos; 

  O participante que fizer prova dos 10km mais rápidos, sem recurso a meios 

ilícitos, será o vencedor. 

 - O Selfie mais original, num qualquer Estabelecimento de Ensino Superior; 

  O Participantes que submeter a fotografia mais original no EES que 

frequenta/frequentou ou outro, no decorrer da corrida, será o vencedor. 

 

 

 



Coletivos: 

 - Estabelecimento de Ensino Superior com mais participantes; 

  Aquando a inscrição deverão colocar onde estudam/estudaram ou qual a 

Faculdade/Instituto/Politécnico/Escola que desejam representar. O EESuperior que 

somar mais participantes será o vencedor. 

 - Estabelecimento de Ensino Superior com maior distância percorrida; 

  Aquando a inscrição deverão colocar onde estudam/estudaram ou qual a 

Faculdade/Instituto/Politécnico/Escola que desejam representar. O EESuperior que 

somar mais Km percorridos será o vencedor. 

8 – Os participantes deverão assegurar-se previamente, de acordo com o disposto 

na Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, que reúnem as condições físicas e 

de saúde para a prática desportiva a realizar. 

9 - Proteção de dados pessoais  

Os dados pessoais serão processados automaticamente, nos termos aprovados pelo 

Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, pela organização do 

evento, entidade responsável pelos dados, destinando-se exclusivamente à 

prestação dos serviços necessários à participação no evento em que se inscreve. 

Com a inscrição nesta prova, o atleta autoriza a Corrida Académica a proceder à 

divulgação dos dados pessoais essenciais para o processamento dos resultados 

desportivos, na página e meios digitais afetos à Corrida Académica e nos 

documentos por si emitidos. 

 

 

 

 

 

 

 



Entidade apoiada 

 

 

 

Apoios 

 


