O QUE É O SPORT FOR CARE?

O QUE É A SPORT FOR CARE?
É um evento organizado pela ADDAPTERS.ORG [em parceria com o IPDJ - Instituto
Português do Desporto e Juventude e com a Fundação Benfica] que pretende promover
a atividade física, o estilo de vida saudável e o bem-estar em geral das crianças e jovens
com multideficiência e suas famílias, através da organização e promoção de um evento
desportivo.
É nossa convicção que a atividade física e o desporto são uma fonte privilegiada de bemestar para todos, e que são fundamentais no desenvolvimento físico e neurológico de
todas a crianças e jovens, quaisquer que sejam os seus desafios individuais. Igualmente
importante é o efeito do desporto e/ou atividade física regular na manutenção da forma
física e mental das famílias destas crianças, cujas rotinas diárias são de grande exigência
física, psicológica e emocional.
DATA/HORA/LOCAL
Dia 11 de dezembro das 9:30h às 17.00h, no SL Benfica | Estádio da luz
INSCRIÇÃO/VALORES/MODO DE PAGAMENTO/PRAZOS/ LIMITE DE INSCRIÇÕES
As inscrições decorrem até 8 de Dezembro no site oficial: www.addapters.org/sport-forcare/, salvo se esgotarem antes do período definido.
Receberá um e-mail a validar a sua inscrição, com indicação do valor a pagar com indicação
do IBAN e do número de telefone associado aos pagamentos por MBway. O comprovativo
de pagamento por transferência bancária deverá ser enviado para o e-mail:
enable@addapters.org.
O limite de inscrições é de 100 participantes.

A ORGANIZAÇÃO PODERÁ A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO E POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR ,
CANCELAR O EVENTO OU AINDA LIMITAR O NÚMERO DE INSCRIÇÕES NO EVENTO EM FUNÇÃO DE
NECESSIDADES/DISPONIBILIDADES TÉCNICAS/ESTRUTURAIS OU DE SAÚDE PÚBLICA.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A participação está aberta a todos as crianças e jovens de todas as idades com
multideficiência e suas famílias (cada criança/jovem pode ser acompanhada pelos irmãos
menores e até 2 acompanhantes adultos; os acompanhantes têm o valor de inscrição de 10
euros / acompanhante). Número de participações limitado, sem distinção de nacionalidade

ou género, desde que estejam devidamente inscritos, de acordo com os termos e condições
e dentro do prazo.
O uso de máscara é obrigatório.
É obrigatória a apresentação de realização laboratorial de teste com resultado negativo à
Covid-19.
É permitida a participação de pessoas que se desloquem em carrinhos de bebé, cadeiras
de rodas, andarilhos, em bicicletas, skates e patins.

CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE IMAGEM
O participante, ao proceder à inscrição, autoriza, de forma gratuita e incondicional, a
cedência à addapters.org e aos seus parceiros, os direitos de utilização da sua imagem tal
como captada nas filmagens que terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução
em peças comunicacionais de apoio.
TRATAMENTO E CEDÊNCIA DOS DADOS DE INSCRIÇÃO
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.
O tratamento de dados para comunicação sobre o evento em que se inscreve, comunicação
de outros eventos e serviços da addapters.org e comunicação de parceiros da addapters.org
é opcional e está sujeito a consentimento específico e expresso no formulário de inscrição
do evento, sempre em conformidade com a Diretiva 95/46/CE de 27 de Abril de 2016.
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.
Os dados pessoais recolhidos em função do presente evento serão armazenados pelo prazo
de dois anos e estão acessíveis de forma gratuita para consulta, retificação ou eliminação
através do email: enable@addapters.org
POLÍTICA DE CANCELAMENTO OU ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO
Não são feitas devoluções do valor de inscrições.
No entanto, e em virtude da pandemia Covid 19, até dia 10 de dezembro de 2021, e apenas
por motivos de saúde do(s) participante(s) o valor da inscrição será devolvido, desde que
seja solicitado, por escrito e mediante a respetiva justificação médica, à organização
– enable@addapters.org
SEGUROS
Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à prática desportiva. Após
a inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente preparados para o esforço
físico inerente à prova em que irão participar.
Todos os participantes, sem exceção, devem reunir as condições de saúde necessárias à
prática desportiva, isentando de quaisquer responsabilidades a organização da prova, seus
parceiros, apoiantes e órgãos públicos envolvidos.
ACEITAÇÃO
Ao se inscreverem, todos os participantes aceitam os presentes termos e condições e, em
caso de dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar
a organização.
Com a inscrição, todos os participantes declaram aceitar os presentes termos e condições.
Para o esclarecimento de qualquer dúvida, ou para qualquer questão não prevista nos
presentes termos e condições, os participantes deverão entrar em contacto com a
organização através do e-mail: enable@addapters.org

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Com a inscrição da(s) criança(s)/jovem, Pai/Mãe, tutores legais e/ ou encarregados de
educação, aceitam os presentes termos e condições e, em caso de dúvida ou surgimento
de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a organização.
O Pai/Mãe, tutores legais e/ ou encarregados de educação pela(s) criança(s)/Jovens declara
ainda assumir o seguinte termo de responsabilidade, nos termos do qual expressa que:
a) Li e estou de acordo com o termos e condições disponíveis no
site www.addapters.org.
b) Estou ciente do estado de saúde de todas as pessoas que inscrevi, menor(es) e
maior(es) de idade, e da sua capacidade física e psicológica para participar.
c) Assumo o compromisso de não permitir a participação de todas as pessoas que
inscrevi, menor(es) e maior(es) de idade no evento Sport for Care, caso as suas
condições de saúde se alterem após a inscrição.
d) Ao participar no evento Sport for Care, autorizo gratuita e incondicionalmente a
Addapters.org e os parceiros da prova a utilizarem a imagem de todas as pessoas
que inscrevi, menor(es) e maior(es) de idade. Por este instrumento, cedo todos os
direitos de utilização da sua imagem, tal como captada em fotografias e filmagens
que terão lugar durante a realização do evento, renunciando ao recebimento de
qualquer quantia que venha a ser auferida com sua divulgação em peças
comunicacionais de apoio.
e) O(s) menor(es) e maior(es) de idade que inscrevi, participa(m) no evento Sport for
Care de livre e espontânea vontade, isentando a Addapters.org, parceiros,
voluntários e outras empresas ligadas à organização do evento, de qualquer
responsabilidade resultante da participação do menor a meu cargo no evento Sport
for Care, durante e depois da mesma (por ex. perda de objetos pessoais por roubo
ou por outras circunstâncias).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CHECK IN: Porta 12, no horário indicado na confirmação da sua inscrição. É obrigatória
a apresentação de realização laboratorial de teste com resultado negativo à Covid-19 de
todos*os participantes.
*Crianças com menos de 12 anos não precisam de apresentar teste.

DURANTE O EVENTO o uso de máscara é obrigatório.
ESTACIONAMENTO: Estão isentos do pagamento da tarifa de estacionamento nos
lugares da EMEL, na cidade de Lisboa, os veículos de pessoas com Cartão de
Estacionamento para pessoas com deficiência condicionadas na sua mobilidade, emitido
pelo serviço competente para o efeito.
COVID-19 PROGRAMA DE TESTAGEM GRATUITA Os testes rápidos de antigénio podem
ser
marcados
nas Farmácias aderentes
devidamente
identificadas
aqui
(https://agendamento.farmaciasportuguesas.pt), por telefone, e-mail, ou diretamente
nas farmácias.

