
 

 

 

Regulamento para Participação na iniciativa  

“Crazy Games 2019” 
 

Artigo 1º - (Âmbito)  

O Crazy Games 2019 é uma atividade lúdica e recreativa, e insere-se no programa de animação 
de Verão do Município da Mealhada (“Verão é na Mealhada”), através de organização conjunta 
do Município com a Associação Escolíadas, que se ocupa especificamente da produção do 
evento supramencionado.  

 

Artigo 2º - (Local e Hora do Evento)  

O Crazy Games realiza-se no dia 10 de agosto de 2019, na Rua Dr. José Cerveira Lebre, e tem  

início às 21h00.  

 

Artigo 3º - (Inscrição e Identificação)  

1. A inscrição das equipas/participantes é efetuada no local e na data do evento, junto da 
organização.  

2. A organização entregará uma ficha com o regulamento para participação no evento, 
identificação do participante e termo de responsabilidade, que deverá ser devidamente 
preenchida e assinada por cada participante.  

 

Artigo 4º - (Participantes)  

1. Podem participar neste evento todos os interessados, desde que cumpram com o disposto 
nos Artigos 3º, 4º e 5º.  

2. A participação pode ser individual ou por equipas. 

 

Artigo 5º - (Participação Equipas)  

1. As equipas podem ser compostas por entre 2 a 4 elementos.  

2. Cada equipa deverá ter um nome diferente.  

3. O limite mínimo de idade para participar em equipa são os cinco (5) anos, ou um mínimo de 
um metro e vinte (1,20m) de altura.  

4. A participação de crianças neste percurso está condicionada ao acompanhamento por um 
adulto responsável, de forma a ajudá-la a ultrapassar os obstáculos em caso de dificuldade.  

5. O número máximo de crianças em simultâneo no percurso poderá depender de várias 
condicionantes, ficando a cargo da organização essa supervisão.  

 

 

 



 

6. Todos os elementos da equipa participarão em simultâneo.  

7. O percurso terminará quando todos os obstáculos forem 
ultrapassados por todos os elementos da equipa. 

 

Artigo 6º - (Limitações)  

1. Não é permitida a participação de pessoas que apresentem estar sob o efeito de álcool 
ou de outras substâncias ilícitas.  

2. Os participantes deverão preservar a área e os materiais existentes, respeitando as 

regras estabelecidas pela organização;  

 

Artigo 7º - (Captação de imagens) 

1. O participante autoriza a captação e posterior utilização de registos fotográficos 
e de vídeo no decorrer do evento; 

 

Artigo 8º - (Considerações Finais)  

1. O não cumprimento de qualquer ponto ou alínea do presente Regulamento determinará a 
exclusão do respetivo participante.  

2. Todos as situações omissas no presente Regulamento serão alvo de apreciação e decisão 
pelos membros da organização.  

3. A organização não se responsabiliza por danos causados. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
Declaro que tomei conhecimento do Regulamento na iniciativa “Crazy Games 2019”, o 
qual aceito na totalidade. Mais declaro que, conhecendo a não existência de qualquer 
seguro de responsabilidade civil ou de acidentes pessoais efetuado para esta iniciativa, 
assumo a responsabilidade por qualquer acidente ou danos causados que possa ocorrer 
durante o percurso que vou realizar.  
 
Nome: 

Idade: 

Contacto (facultativo):  

 

       

Data: …/…./……  Assinatura: ………………………………………………………………………………. 
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