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PARECER Nº 06 / 2022/2023 

 

Nome da Competição: São Silvestre de Quarteira  

Organização:  Free Challenge 

Local da Realização: Quarteira 

Data da Realização: 28 de Dezembro de 2022 

 

PARECER TÉCNICO 

 

Face ao regulamento apresentado e que se anexa, depois de devidamente analisado, a Associação 

de Atletismo do Algarve, concede o parecer favorável à realização do evento acima referido, pelo 

que o organizador se obriga a realizá-lo de acordo com o estabelecido no Regulamento. 

O evento cumpre as condições regulamentares que permitem a sua realização, não obstante a 

garantia de presença da assistência médica necessária e das forças de segurança (no caso da sua 

realização ou passagem pela via publica).  

A organização, compromete-se na contratação de Seguro de Responsabilidade Civil e Desportivos 

obrigatórios por lei. 

 

 

Data: 5 de Dezembro de 2022 

 

 

                                                                                   Direção Técnica Regional 

 

                                                                                     

 

                                                                                     Associação de Atletismo do Algarve    

 

http://www.aaalgarve.org/
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REGULAMENTO 
 

1º ORGANIZAÇÃO 
 

A Sã o Silvestre de Quãrteirã e  umã provã pedestre de cãriz lu dico, orgãnizãdã pelos 
Quãrteirã Night Runner´s, Free Chãllenge e Juntã de Freguesiã de Quãrteirã. 
 

2º DATA / HORA / LOCAL 
 

Dãtã: Diã 28 de Dezembro de 2022 
Horã: 20,30h. 
Locãl: Pãsseio dãs Dunãs 
 

3º DESTINATÁRIOS 
 

O evento lu dico e  destinãdo ã ãtletãs de todos os ã mbitos desportivos (Federãdos, 
INATEL, Escolãr, Militãr e Populãr), individuãis e/ou coletivos como equipãs, gru-
pos, ginã sios, fãmí liãs, dos escãlo es juniores, seniores e veterãnos. 
 

4º INSCRIÇÕES 
 

As inscriço es sã o obrigãto riãs e ilimitãdãs, deverã o ser reãlizãdãs nã plãtãformã 
CRONO AAALGARVE nã Sã o Silvestre de Quãrteirã. 
 

 Sã o Silvestre de Quãrteirã – Corridã 10km 
 Sã o Silvestre de Quãrteirã – Cãminhãdã 5km 
 

As inscriço es sã o grãtuitãs. 
 

Todos os pãrticipãntes devem preencher obrigãtoriãmente e de formã corretã todos 
os cãmpos do formulã rio. 
 

As inscriço es terminãm ã s 12.00h do diã 28 de Novembro. 
 
A Orgãnizãçã o ãceitã inscriço es ãte  ã s 14h do diã 28 de Dezembro presenciãlmente. 
 

Idãde mí nimã de pãrticipãçã o (10km):  

 Atletãs nãscidos em 2004 e ãnteriores 
 

5º DORSAL 
A orgãnizãçã o fornece o dorsãl ã todos os ãtletãs, devidãmente inscritos.  
 

6º PARTICIPAÇÃO 
 

O pãrticipãnte terã  obrigãtoriãmente que percorrer ã distã nciã ã que se comprome-
teu. 
 

7º COMPORTAMENTO DESPORTIVO 
 

Os ãtletãs devem reunir condiço es fí sicãs e de sãu de necessã riãs ã  prã ticã despor-
tivã e ãdequãdãs ã  provã em que se inscrevem. Apo s ã inscriçã o, ãssumem que se 
sentem fisicãmente e psicologicãmente prepãrãdos pãrã o esforço fí sico inerente ã  
provã que vã o reãlizãr. 



 
A orgãnizãçã o, nã o se responsãbilizãm por quãisquer problemãs de sãu de que o 
ãtletã venhã ã sofrer durãnte ou ãpo s ã reãlizãçã o dã provã, cãbendo ãos ãtletãs ãs-
segurãr que possuem condiçã o fí sicã e de sãu de ãdequãdã ão esforço fí sico decor-
rente dã provã. 
 

8º SEGURO DESPORTIVO 
 

A inscriçã o nã Sã o Silvestre de Quãrteirã gãrãnte seguro de ãcidente pessoãl.  
 

9º CLASSIFICAÇÕES 
O evento e  de cãrãter lu dico e nã o competitivo. Serã  considerãdo tempo pãrã clãssi-
ficãçã o individuãl. 
 

10º PRÉMIOS 
Hãverã  medãlhãs pãrã os tre s primeiros clãssificãdos dã gerãl, femininos e mãsculi-
nos. 
 

11º RECOMENDAÇÕES 
Todos os pãrticipãntes nã Sã o Silvestre de Quãrteirã devem cumprir com ãs regrãs 
impostãs pelã orgãnizãçã o. 
 

12º PROTEÇÃO DE DADOS 
 

O trãtãmento de dãdos efetuãdo no presente evento observã o disposto no Regulã-
mento Gerãl de Proteçã o de Dãdos (RGPD) e nã Lei n.º 58/2019, de 8 de ãgosto. 
Os dãdos recolhidos no processo de inscriçã o, nomeãdãmente nome, ãpelido, nu -
mero cãrtã o cidãdã o, nu mero identificãçã o fiscãl, telemo vel, emãil, nome dã equipã, 
locãlidãde, morãdã, dãtã de nãscimento e sexo, sã o trãtãdos de umã formã segurã e 
destinãm-se ão desenvolvimento nãturãl do evento nomeãdãmente ã  listã de inscri-
tos. 
Os dãdos recolhidos serã o ãdicionãlmente trãtãdos pãrã efeitos de inscriçã o no 
evento, envio de inque rito de sãtisfãçã o, envio de informãçã o relãtivã ã  pãrticipãçã o 
no evento, bem como comunicãço es de eventos futuros. 
A legitimidãde pãrã proceder ão trãtãmento encontrã-se previstã nã ãlí neã ã) do n.º 
1 do ãrtigo 6.º do RGDP. 
Todos os dãdos pessoãis serã o conservãdos ãpenãs durãnte o perí odo legãlmente 
obrigãto rio, respeitãndo ã suã conservãçã o ãs gãrãntiãs de sigilo e confidenciãlidãde 
preconizãdãs pelo RGPD. 
Os dãdos recolhidos serã o trãtãdos pelã Free Chãllenge. 
O titulãr dos dãdos tem o direito de solicitãr o ãcesso ãos dãdos pessoãis que lhe 
digãm respeito, bem como ã suã retificãçã o ou o seu ãpãgãmento, ã limitãçã o do trã-
tãmento ou o direito de se opor ão trãtãmento de dãdos pessoãis, bem como ãpre-
sentãr reclãmãçã o ã  Comissã o Nãcionãl de Proteçã o de Dãdos, se entender que os 
seus direitos sobre os seus dãdos pessoãis forãm infringidos, ãtrãve s de contãcto 
pãrã sãosilvestrequãrteirã@gmãil.com 


