COLOR
REGULAMENTO

1. organização

A Color Race 2ª Edição é uma organização da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola
EB1/JI de Argivai (APA) em parceria com a Empresa Municipal Varzim Lazer (VL) e com o apoio do Grupo
Operacional de Busca e Salvamento (GOBS). Todas as informações sobre o evento podem ser obtidas junto da APA
– ap.argivai@sapo.pt.

2. Tipo de Evento/Participantes

A Color Race 2ª Edição tem carácter solidário e os fundos angariados revertem a favor da APA, cujo objetivo é ajudar a escola
à qual pertence, a estar mais e melhor equipada, promover novas, diferentes e enriquecedoras experiências aos alunos,
destacando a importância da aquisição de valores morais, culturais, sociais, para além de, naturalmente, valorizar a freguesia
onde a nossa escola está inserida.
A Color Race 2ª Edição é um evento desportivo muito particular e super divertido: uma Color Race... muito mais do que uma
corrida, muito mais que uma caminhada! Os 5km mais divertidos e coloridos de sempre! A Color Race promove, para além de
um estilo de vida mais saudável, a felicidade entre famílias e amigos! Sem caráter competitivo, os participantes são
"mergulhados" em diferentes cores ao longo do percurso! As regras são apenas duas: estar de branco à partida e muito colorido
à chegada! Após a corrida, a diversão continua com um Festival de Cor inesquecível... muita música, dança, banhos de cores,
alegria e muita diversão!
A Color Race 2ª Edição destina-se a todos que queiram participar, sem qualquer limite de idade, nem mínimo, nem máximo! O
percurso pode ser efetuado a correr, a andar ou a dançar!
A participação pode ser individual ou em equipa (mínimo de 5 elementos).

3. Data, hora
e local de realização
A Color Race 2ª Edição realiza-se no dia 19 de Outubro de 2019, a partir das 15h00 com partida,
chegada e convívio final na União Desportiva e Cultural de Argivai (Fun Zone):

15h00 Concentração na Fun Zone
15h30 Aquecimento com Varzim Lazer
16h00 Contagem decrescente para a partida e lançamento de cores

» Chegada » Grande lançamento de cores final e after party com
animação, música, espaço kids, comidas e bebidas.

4. PERCURSO
A Color Race 2ª Edição tem aproximadamente 5Km com grau de dificuldade baixa, sem carácter competitivo e passa por várias ruas de
Argivai, permitindo mostrar aos participantes os pontos de interesse da freguesia, assim como pelo Espaço Agros, possibilitando aos
participantes, o contacto com a natureza!
Em concreto:
• Partida do Campo de Futebol do União Desportiva e Cultural de Argivai > Rua de São Pedro > Rua de Calves > Rua do
Tamanqueiro > Largo do Bom Sucesso > Rua da Festa de Hera > Rua do Padre José Geraldo de Oliveira > Rua da Oliveira > Espaço
Agros > Rua de Quintela > Rua Manuel Ferreira da Silva> Rua dos Arcos> Rua da Gandara > Rua do Tamanqueiro > Rua de Calve
> Rua de São Pedro » Chegada ao Campo de Futebol do União Desportiva e Cultural de Argivai

•

Ao longo do percurso há 4 color zones, onde os participantes são pulverizados com muita cor, multiplicando-se a festa, a alegria e a
diversão!

•

O percurso será indicado por um carro musical da organização, por guias/membros do staff devidamente identificados a pé e pelas
Autoridades presentes. Os participantes devem respeitar a sinalização e as orientações da Organização e das Autoridades.

•

A Color Race 2ª Edição não termina na meta… A festa contínua na Fun Zone com muita música, cor, espaço kids, comidas e
bebidas!

5. Inscrições

O ato da inscrição pressupõe a aceitação do presente regulamento na sua íntegra.

A inscrição pode ser feita presencialmente nos seguintes Pontos de Venda:
• Varzim Lazer EM - Recepção das Piscinas & do Pavilhão
• União de Freguesias Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai nas Delegações da Póvoa de Varzim e de Argivai
• Café Mar Azul
• Membros da APA
Ou online em www.varzimlazer.com efetuando-se o pagamento por transferência bancária.
INSCRIÇÃO INDIVIDUAL: 7 ARCOS
INSCRIÇÃO EQUIPA (MÍNIMO 5 PESSOAS): 6 ARCOS, por elemento
Crianças até aos 3 anos – gratuito (deve preencher inscrição).
Inclui Kit Colorido: T-shirt

+ Mochila.+ Óculos + Pulseira + Água + Saco de Tinta + Seguro de Acidentes Pessoais

» As inscrições terminam a 15 de Outubro de 2019.

Caso o evento seja cancelado por motivos alheios à vontade de Organização, haverá direito a reembolso da inscrição, numa percentagem a calcular de acordo com os gastos/custos existentes no evento, até ao
momento de cancelamento.

6. Levantamento de kits

Os kits podem ser levantados na Fun Zone (União Desportiva e Cultural de Argivai) no dia 18/10/2019 entre as 9h30 e as 23h00 e no dia
19/10/2019 entre as 9h00 e as 15h00.

7. seguro

A Color Race 2ª Edição tem seguro de Eventos e de Acidentes Pessoais.
A gestão da segurança do evento está a cargo de uma equipa especializada, o Grupo Operacional de Busca e Salvamento (GOBS), com apoio dos
Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim.

8. Riscos e responsabilidades
Ao efectuar a inscrição na Color Race 2ª Edição o participante assume estar ciente do seu estado de saúde e de estar física e psicologicamente
capacitado para participar no evento. O participante assume ainda, por livre e espontânea vontade, todo e qualquer risco e consequência decorrentes
da participação no evento, sejam eles morais, físicos, materiais ou de qualquer natureza, ficando a organização e todos os envolvidos na mesma,
isentos de responsabilidade. Os participantes serão responsáveis por todas as ações suscetíveis de produzirem danos morais, físicos, materiais ou de
qualquer natureza, a si mesmos e/ou a terceiros.
A organização declina toda e qualquer responsabilidade em caso de furto, roubo e/ou extravio de objectos e valores dos participantes.
Os participantes ficam obrigados a auxiliar os acidentados e a respeitar as regras de viação e todas as orientações da Organização e das Autoridades
presentes.

9. Proteção de dados

Os participantes, ao inscreverem-se, autorizam que os seus dados sejam processados automaticamente, nos termos aprovados pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados para os efeitos previstos no disposto no artº 13º do
Regulamento Geral da Proteção de Dados (EU) 2016/769 do P.E. e do Conselho de 27 de Abril (RGPD), pela organização do evento, entidade responsável pelos dados, destinando-se ao exclusivo processamento dos mesmos no
âmbito do evento, lista de participantes, ações difusão e divulgação do evento nos canais de comunicação e redes sociais. É garantido aos participantes, nos termos da mesma lei, o acesso aos seus dados, podendo solicitar por escrito
junto da organização a sua atualização, correção ou eliminação.
Ao efetuarem a inscrição, os participantes autorizam ainda, de forma gratuita e incondicional, a cedência de todos os direitos de utilização da sua imagem, captada em fotografias e filmagens, que terão lugar durante a realização do
evento.

10. Informações úteis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos são bem-vindos na Color Race 2ª Edição, independentemente da sua idade. Os pais podem trazer as crianças nos carrinhos. O uso da pulseira de identificação é obrigatório para identificação dos participantes.
As tintas usadas na Color Race 2ª Edição são feitas de amido de milho (vulgo farinha maizena), corado com corantes alimentares. São portanto pós coloridos, inócuos, seguros, não tóxicos e não irritantes para a pele.
Use os óculos fornecidos no kit colorido, para proteção dos seus olhos do contacto direto com o pó. Se usar lentes de contacto, preferira usar óculos durante o evento, evitando o contacto direto do pó com a lente.
Após o evento, as roupas devem ser primeiramente sacudidas, passadas por água fria e depois lavadas normalmente. A cor sai maioritariamente após lavagem, especialmente em tecidos de algodão. No entanto, recomendamos
que sejam usadas roupas que não se importem que fiquem coloridas! O cabelo deve ser inicialmente escovado, passado por água fria e depois lavado normalmente.
Os telemóveis e câmaras podem ser usados para registar os melhores momentos. Contudo, aconselhamos que estejam resguardados com as respectivas capas protectoras, ou mesmo com película aderente. Não nos
responsabilizamos por danos e/ou avarias.
Recomendamos ainda o uso de toalhas para cobrir os bancos do carro, para evitar limpezas extra desnecessárias.
Na Fun Zone e ruas circundantes existem locais para estacionamento. O evento não tem zona para guarda-roupa. Leve consigo apenas o essencial.
No kit colorido oferecemos um saco de tinta; Poderá adquirir mais sacos de tinta na Fun Zone, locais de venda de sacos de tinta.
Na Fun Zone, para além de muita música e animação, há Área de Alimentação, com venda de comidas e bebidas e Espaço Kids, para diversão garantida, after party!
Colabore e siga as instruções da Organização e Autoridades.

11. omissões
Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Organização.

12. aceitação

É reservado o direito à Organização a aceitação das inscrições.
Todos os participantes, ao efectuarem a inscrição, leram, compreenderam e aceitaram o presente Regulamento na sua íntegra.

CONTACTOS
ORGANIZAÇÃO
www.varzimlazer.com
ap.argivai@sapo.pt
915 684 639 – 916 749 617

