
Beer Run da AMB 
Regulamento 

 

 

Artigo 1º. A corrida Beer  Run da AMB será realizado no dia 5 de Maio de 2018 em Bombel, 

organização a cargo da AMB . A partida será às 10h, no largo da igreja de Bombel e a meta será 

no recinto da sede da Associação de Moradores de Bombel (AMB).   

  

Artigo 2° Por se tratar de um evento temático onde serão oferecidas bebidas  

alcoólicas, a idade mínima para se inscrever e participar é 18 anos.  

  

Artigo 3° A idade a ser considerada é a que o atleta terá no dia da prova  

  

Artigo 4° A inscrição no evento  BEER  RUN da AMB será efetuado através do site ACORRER, as 

inscrições só ficam devidamente finalizadas após o respetivo pagamento da mesma. 

A inscrição dá direito a um Kit de atleta composto por uma tshirt técnica, 2 senhas de cervejas 

para a prova, dorsal e mais algumas lembranças que a organização possa vir a obter. 

 

 

Artigo 5º. O percurso terá aproximadamente 5 km. O evento procura promover a  

diversão e integração entre os participantes unindo 3 paixões. Corrida, cerveja  

e entretenimento. O evento não tem caráter competitivo, no entanto a organização vai 

contabilizar os tempos de cada atleta para que o evento ganhe outro interesse.  

O percurso será na sua maioria efetuado em piso de terra (tipo trail). 

Os abastecimentos serão 2 e encontrar-se-ão aproximadamente aos km 1,5 e 3,5 será ai que 

terão de provar as nossas cervejas. 

  

Artigo 6º. Poderão participar da corrida, atletas de ambos os sexos,  

regularmente inscritos de acordo com o regulamento oficial da prova.  

  

Artigo 7°. As inscrições serão encerradas no dia 4 de Maio ou quando for  



atingido o limite técnico de participantes no evento.  

  

 

 

 

Artigo 8°. A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar  

prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de  

necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso  

prévio.  

  

Artigo 9°. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações  

fornecidas no ato da inscrição.  

 

 

Artigo 10º (Regras de civismo e bom comportamento) 

1. Os participantes obrigam-se a respeitar todas as indicações dos elementos da organização. 

2. Os participantes não deverão deixar detritos ao longo do percurso, devendo recolhê-los e 

depositá-los nos sítios disponibilizados pela organização para o efeito. 

 3. Todo o comportamento e condutas anti-desportivas, anti-ambientais são cabalmente 

condenadas pela organização e podem implicar a exclusão do infrator e a impossibilidade de 

se inscrever em eventos similares organizados pela AMB. 

 

 

Artigo 11º ( Disposições finais) 1. Os participantes serão responsáveis por todas as ações 

suscetíveis de causar danos materiais, morais ou de saúde a si mesmos ou a terceiros. 

 2. A organização declina toda a responsabilidade em caso de acidente, negligência, roubo, 

assim como dos objetos e valores de cada participante.  

3. Os participantes cedem à organização os direitos de imagem. 

 4. Todas as informações sobre a organização deste evento serão disponibilizadas e mantidas 

atualizadas através do site acorrer.com, incluindo facilidades de inscrição online e de contato 

com a organização. Adicionalmente, o secretariado estará igualmente disponível através do 

endereço de correio eletrónico associação.moradores.bombel@gmail.com.  

 6. Os casos de dúvida e/ou omissos deste regulamento, serão resolvidos pela organização, de 

cujas decisões não haverá recurso.  



7. O presente regulamento pode ser complementado por adendas publicadas pela 

organização. 

 

 

 

  

 


