CORRIDA VIRTUAL FNB MAPUTO 10K
TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Os participantes inscritos na Corrida Virtual FNB Maputo 10K comprometem-se a respeitar os termos e
condições abaixo.
Os presentes Termos e Condições ("os Termos e Condições") regem a inscrição e participação do participante
no evento.
1.

INFORMAÇÃO SOBRE O EVENTO
1.1.

Ao inscrever-se no Evento, concorda que está vinculado e que a sua participação está sujeita
aos presentes Termos e Condições.

1.2.

O Evento decorrerá entre as 05h00 e as 19h00 do dia 29 de Novembro de 2020. Deverá
participar utilizando o aplicativo Run Your City Tracking App (o "aplicativo") no seu telemóvel
para acompanhar o seu progresso de acordo com as instruções emitidas pela organização
do evento. O aplicativo pode ser descarregado na App Store (iOS) ou no Google Play Store
(Android).

1.3.

A participação no Evento pode ser feita a partir de qualquer parte do mundo.

1.4.

O Evento iniciará a 29 de Novembro de 2020 à mesma hora para todos os participantes, a
nível mundial. Todos os inscritos serão avisados sobre eventuais alterações à data e hora
do Evento.

1.5.

O progresso dos participantes será monitorado através do aplicativo durante o Evento e
estará disponível para o público em geral em tempo real no mesmo ou através do website
oficial https://maputo10k.com/ (“Website Maputo10K”). Findo o desafio, o seu nome e tempo
de corrida irão constar da lista de resultados no aplicativo e no Website Maputo 10K.

1.6.

Para efectivar o registo de resultados, cada participante deverá completar o seu percurso
dentro do horário estipulado, inicio às 05h00 e término às 19h00. Os participantes que
tentarem participar fora do horário definido não serão considerados. O tempo será calculado
entre o início da corrida, registado no aplicativo,e a conclusão do percurso (10 KM ).

2.

REQUISITOS DE ADMISSÃO E INSCRIÇÃO
2.1.

A inscrição no Evento deverá ser feita, online, através do website oficial do evento Maputo
10K, o qual redirecciona-lo-á para a plataforma Entry Ninja onde será solicitado o
preenchimento da sua inscrição e respectivo pagamento.

2.2.

Todos os inscritos deverão proceder ao levantamento dos Kits da Corrida no local definido
para o efeito. O levantamento do Kit da corrida é da responsabilidade do participante.

2.3.

É necessário que proceda com o download do aplicativo no seu telemóvel e siga os passos
descritos, garantindo a associação da sua inscrição ao seu perfil. O seu progresso no Evento
será monitorado em tempo real pelo aplicativo.

2.4.

O registo da participação no Evento implica que os participantes disponham de um telemóvel
cujo GPS esteja funcional ou possibilidade de registo manual findo o percurso.O registo de
participação é da responsabilidade de cada participante sendo que a Organização do evento
não se responsabilizará pela ausência de registos.

2.5.

As inscrições para a corrida virtual FNB Maputo 10K encerram no dia 28 de Novembro de
2020. Os organizadores do evento reservam-se o direito de aceitar ou rejeitar inscrições para
o mesmo.

2.6.

A distribuição de Kits de Corrida limitar-se-á às primeiras 1 500 inscrições efectivadas. Acima
deste número de inscrições, não são garantidos os Kit Corrida.

2.7.

As comunicações relativas ao evento serão

divulgadas via e-mail ou SMS. É da

responsabilidade dos inscritos, assegurar o fornecimento corecto dos seus dados e
contactos. Os inscritos podem contactar aos organizadores para esse efeito através de
entries@maputo10k.com.
3.

NÚMERO DE CORREDOR
3.1.

Cada Kit de Corrida incluirá um número de corredor , estando este associado ao nome do
respectivo participante e ao seu resultado oficial.

3.2.

Os Kits de Corrida devem ser levantados no local indicado para esse efeito. Os participantes
deverão colocar o seu número oficial de corredor na parte frontal da T-Shirt, durante o Evento.

4.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1.

O valor de inscrição para o Evento está indicada no Website Maputo 10K. Ao entrar no
Evento no Website Maputo 10K, será redireccionado para a Plataforma Entry Ninja, onde
deverá efectuar a sua inscrição.

4.2.

A utilização da plataforma Entry Ninja está sujeita aos termos e condições padrão da Entry
Ninja disponíveis em: https://www.entryninja.com/terms-and-conditions

4.3.

A Organização reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, o valor de inscrição no
Evento, sem aviso prévio.

4.4.

Em ciscunstância alguma,os números dos cartões de crédito ou dados de pagamento serão
guardados pela Organização do evento ou pelo seu fornecedor de serviços (Entry Ninja).

5.

RISCOS ASSOCIADOS AO EVENTO

5.1.

O inscrito aceita participar no Evento por sua conta e risco e reconhece que o organizador do
Evento não podrá ser responsabilizado por riscos potenciais, incluíndo riscos previsíveis. Os
inscritos deverão cumprir rigorosamente a todas as regras, directivas e instruções aplicáveis
por parte da Organização do Evento.

5.2.

O inscrito compreende e reconhece que existem riscos e perigos associados a eventos desta
natureza e que os possíveis efeitos destes riscos podem variar pelo que compromete-se a
desistir de participar caso:
5.2.1.

sinta ou observe algum tipo de anomalia que, de alguma forma, o leve a recear
que não seja seguro continuar a participar no Evento

5.2.2.
6.

sinta-se incapaz ou inapto a continuar a participar no Evento em segurança.

PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS NOS EVENTOS
6.1.

Ao que consentir a participação do menor sob os seus cuidados, o encarregado de educação
concorda que não poderá responsabilizar a Stillwater Sports Proprietary Limited, os seus
directores, afiliados, accionistas, patrocinadores, sócios, empregados, voluntários e/ou
quaisquer prestadores de serviços terceiros por perdas ou danos que o menor possa vir a
sofrer sofrer resultantes da sua participação no Evento.

6.2.

Ao inscrever-se no Evento, em nome de um menor, confirma que está devidamente
autorizado por lei a agir e a vincular legalmente o menor. Além disso, o inscrito concorda pelo
presente isentar a Stillwater Sports Proprietary Limited, os seus directores, afiliados,
accionistas, patrocinadores, parceiros, empregados, voluntários e/ou quaisquer prestadores
de serviços terceiros de quaisquer reclamações resultantes da ausência de tal autoridade
legal.

7.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E INDEMNIZAÇÃO
7.1.

As seguintes disposições de limitação de responsabilidade e indemnização aplicam-se a
todos os participantes no Evento a favor da Stillwater Sports Proprietary Limited, seus
directores, afiliados, accionistas, patrocinadores, sócios, empregados, voluntários e/ou
quaisquer prestadores de serviços terceiros, seja qual for a origem de tal responsabilidade, e
seja qual for a forma como tenha integrado o Evento.

7.2.

O inscrito aceita e concorda que a Stillwater Sports Proprietary Limited, os seus afiliados,
accionistas, patrocinadores, parceiros, trabalhadores voluntários e/ou quaisquer terceiros
prestadores de serviços que assistam ao Evento (doravante referidos como "Partes") não
aceitam qualquer responsabilidade ou obrigação por qualquer reclamação resultante de
morte, ferimentos, perdas e/ou danos a pessoas ou bens causados como consequência da
sua participação no Evento. Assim, pelo presente, o inscrito isenta as Partes, na medida

possível por lei, contra quaisquer reclamações resultantes da sua participação
independentemente da sua natureza ou decorrente de qualquer perda, ferimento, doença,
morte ou dano de qualquer natureza e seja qual for a causa directa ou indirecta resultante de
qualquer acto ou omissão, actos negligentes ou omissões das Partes, incluíndo reclamações
por perda consequente de danos sofridos, perda de lucros ou qualquer reclamação por
qualquer dos seus dependentes resultante de eventos relacionados com, ou resultantes da
sua participação no Evento.
7.3.

O inscrito concorda que a limitação da responsabilidade registada no presente se aplica a si,
aos seus bens, aos seus dependentes e a quaisquer sucessores.

8.

COVID-19
8.1.

O inscrito deve tomar as precauções necessárias para proteger a sua segurança e a dos
outros, especialmente no que diz respeito ao risco de propagação do COVID-19, durante a
sua participação no Evento, pelo qual se responsabiliza.

8.2.

Concorda e compromete-se, durante a sua participação no Evento, a cumprir toda a
legislação, regulamentos e directrizes relevantes emitidos pelo governo nacional e/ou local e
pelas autoridades sanitárias locais e nacionais e que estejam em vigor no dia do Evento
relativos ao COVID-19.

8.3.

Nenhuma rota ou percurso físicos serão demarcados ou bloqueados para o Evento, os
participantes deverão criar a sua própria rota, não devendo seguir qualquer rota "oficial" ou
percursos percorridos em edições anteriores da corrida FNB Maputo 10K.

8.4.

O inscrito deve manter-se actualizado quanto aos sintomas do COVID-19 (tosse seca, febre
e potenciais dificuldades respiratórias), bem como os riscos de transmissão.

9.

POLÍTICA DE REEMBOLSO
9.1.

Todas as taxas de inscrição para o Evento não são reembolsáveis e nem transferíveis em
circunstância alguma, incluíndo, por exemplo, o cancelamento do Evento por qualquer motivo
ou a retirada da sua participação no Evento ou alteração da data, natureza ou formato do
Evento.

9.2.

O inscrito reconhece que o Evento pode ser cancelado ou alterado devido a directivas
governamentais, mau tempo ou quaisquer outros factores que possam ser considerados uma
ameaça à segurança dos participantes, conforme determinado pelo organizador do Evento,
exclusivamente a seu critério.

9.3.

Os organizadores do evento reservam-se o direito de rejeitar ou cancelar qualquer inscrição
para o Evento, nessas circuntâncias, a taxa de inscrição será reembolsada.

10.

DADOS PESSOAIS
10.1.

A inscrição no Evento implica o registo dos dados dos inscritos, nomeadamente: informações
que, directa ou indirectamente, o identificam: nome, idade, raça, sexo, endereço de e-mail,
localização e/ou língua ("Dados Pessoais"). O processamento dos dados pessoais dos
participantes é uma condicionante do uso do Aplicativo, portanto a inscrição no Evento não
poderá ser efectuada sem o referido processamento.

10.2.

Os dados fornecidos no acto de inscriição devem ser verdadeiros e correctos em todos os
aspectos, o não cumprimento dessa condição constitui uma violação dos presentes Termos
e Condições. Caso a inscrição seja feita em nome de outrém, deverá garantir a devida
autorização para o efeito.

10.3.

Nestas circunstâncias, o inscrito aceita expressamente que os seus Dados Pessoais sejam
recolhidos, utilizados e partilhados para efeitos da sua participação no Evento, e conforme
preconizado na política de privacidade disponível em https://www.entryninja.com/privacypolicy.

10.4.

Além disso, reconhece e concorda expressamente que:
10.4.1.

No seguimento da sua inscrição no Evento, o organizador do Evento poderá
contactá-lo periodicamente (através de correio electrónico, do serviço de
mensagens curtas e/ou de chamadas telefónicas) com o objectivo de comunicar
informações relacionadas com o Evento;

10.4.2.

O organizador do evento reserva-se o direito de mencionar o seu nome e e outras
informações em meios de comunicação (fotografias, cassetes de vídeo,
transmissões rádio e transmissões televisivas) em que possa eventualmente
aparecer;

10.4.3.

O organizador do Evento poderá processar as suas informações pessoais (i)
internamente e/ou numa das suas filiais ou qualquer outra entidade jurídica, joint
venture e/ou parceria onde quer que se situe ou opere,preste serviços ou realize
negócios semelhantes aos do organizador do Evento; e/ou (ii) através de qualquer
terceiro com quem o organizador do Evento celebre um contrato de prestação de
serviços para efeitos de entrega do Evento e dos produtos e serviços que dele
fazem parte; e

10.4.4.

Caso opte por participar, aceita que os seus Dados Pessoais permanecerão
confidenciais, mas consente que os mesmos sejam partilhados com as partes
envolvidas na organização do Evento para efeitos de envio de material relacionado
com o Evento e promoção de actividades relacionadas com o Evento (material de
marketing, material publicitário, boletins informativos ou qualquer outro material

informativo relacionado com o organizador do Evento, os seus negócios e/ou
quaisquer outros eventos desportivos em que o organizador do Evento considere
que possa estar interessado).
10.5.

Os seus Dados Pessoais serão processados de acordo com a lei aplicável, os termos e
condições do presente e os requisitos directamente aplicáveis à prestação dos serviços do
Evento. Os seus Dados Pessoais só serão processados de forma consistente com os
requisitos operacionais do Evento e do Website Maputo 10K e apenas quando necessário.

10.6.

Os seus Dados Pessoais serão apagados e/ou destruídos mediante recepção da sua
instrução por escrito, para o efeito, e/ou quando deixarem de ser necessários para os fins
para que foram inicialmente recolhidas ou posteriormente processados.

10.7.

O organizador do evento pode reter informações anónimas de perfis apagados para cumprir
a lei, prevenir fraudes, resolver disputas, resolver conflitos e fazer cumprir os termos.
Qualquer informação retida será tratada de acordo com a Política de Privacidade do
organizador.

10.8.

Serão tomadas as medidas técnicas e organizacionais, adequadas e razoáveis conforme
exigido pela legislação aplicável, com o intuito de proteger informações submetidas ou
recolhidas pelo organizador do evento e prevenir a perda, utilização indevida, acesso não
autorizado, divulgação, alteração ou destruição.

10.9.

A transmissão dos seus dados pessoais através da Internet não está isenta de riscos e o
Cliente reconhece e concorda que não é fornecida qualquer garantia de segurança de
transmissão de informações. Os seus dados pessoais serão fornecidos por sua conta e risco.

11.

MAIS REGRAS DOS EVENTOS
Dependendo da localização escolhida, Podem aplicar-se regras adicionais ao Evento. Estas dizem
respeito às regras das Federações ou organismos desportivos locais, regulamentos de trânsito
nacionais ou locais, regras do governo local e quaisquer regras que se apliquem a uma instalação ou
área que possa utilizar durante a sua participação no Evento. O inscrito deverá concordar em cumprir
todas e quaisquer regras adicionais desta natureza.
Concorda igualmente em familiarizar-se com todas essas regras adicionais e isenta o organizador do
evento por qualquer prejuízo sofrido como resultado do seu incumprimento das mesmas.

12.

SANÇÃO POR CONTRAVENÇÃO DAS REGRAS
12.1.

O inscrito declara que não foi suspenso ou proibido de participar na corrida FNB Maputo 10K
ou em eventos associados, caso contrário, este respeitará a proibição caso se aplique a si,por
algum motivo.

12.2.

A violação dos termos deste documento, implica a aplicação de umasanção pela organização
do Evento, incluíndo a proibição de participação futura no Evento ou em eventos
relacionados.

12.3.

Pelo presente, o inscrito consente irrevogavelmente que o seu nome e/ou número de corredor
seja exibido publicamente e publicado (incluíndo na Internet) no caso de ser desclassificado
do Evento ou de receber outra sanção resultante da violação destes termos e condições ou
das regras do Evento.

13.

GERAL
13.1.

O organizador do Evento reserva-se o direito de alterar a data e/ou hora do Evento, se
considerar necessário.

13.2.

Ao participar no Evento, garante que está de boa saúde, fisicamente apto e suficientemente
preparado para o fazer.

13.3.

Se um ou mais destes termos for considerado inaplicável, tal termo será considerado
independente do resto dos termos e os termos restantes permanecerão em todos os outros
aspectos em pleno vigor e efeito.

13.4.

O inscrito confirma que compreende a importância e o significado destes termos e condições
e que, ao concordar com os mesmos, renuncia a direitos legais substanciais (em seu próprio
nome e em nome dos que estão ao seu cuidado). Além disso, reconhece que teve a liberdade
de obter aconselhamento jurídico e/ou outro aconselhamento independente quanto à
natureza e efeito de todas as disposições do presente regulamento, e que aceitou esse
aconselhamento jurídico e/ou outro aconselhamento independente, ou dispensou o mesmo.

13.5.

É obrigatório que se mantenha o mais afastado possível dentro da berma da faixa esquerda
da estrada, tendo em conta as circunstâncias e condições.

13.6.

Ao participar no Evento tem a obrigação de aderir à legislação e regulamentos locais de
trânsito e código de estrada. Deve obedecer os polícias de trânsito e/ou agentes da polícia,
a todo o momento. Se um polícia de trânsito ou agente da polícia instruí-lo a parar, deve fazêlo imediatamente.

13.7.

Deverá concluir a corrida com o seu próprio esforço e não poderá receber qualquer
assistência para o efeito.

