


 
 

24 HORAS A NADAR CONTRA A POBREZA  
HELPO CONCEITO URBANO 2011 

 
 
1. ORGANIZA�ÌO 
 

¥ Campanha Helpo Conceito Urbano 

¥ Associa��o Humanit�ria de Bombeiros dos Estoris  

¥ Associa��o de Nata��o de Lisboa  

 
2. APOIOS INSTITUCIONAIS 
 

¥ C�mara Municipal de Cascais 

¥ C�mara Municipal de Oeiras 

 
 
3. ENQUADRAMENTO 
 
Esta competi��o � integrada na 3»edi��o da campanha Helpo Conceito Urbano 2011. 

A campanha Conceito Urbano e a ONGD Helpo criaram um conjunto de iniciativas de 

responsabilidade social, com o intuito de angaria��o de fundos e de bens para consolida��o dos 

projectos n�o s� em Portugal como em Mo�ambique e S�o Tom� e Principe. 

 

Temos o desejo, a vontade, a energia e com os apoios necess�rios tornar este evento o mais 

ambicioso Evento na çrea da Solidariedade e Responsabilidade Social em Portugal, neste sentido 

gostar�amos de poder contar com o apoio de todos os Clubes Desportivos, Associa��es e Individuais. 
 
 
 
4. DATA / LOCAL / PROGRAMA 
 
Local: Complexo Desportivo da Alapraia - AHBE 

Data e Hor�rio:  

¥ Dia 5 de Novembro: 12horas Ð Cerim�nia de Abertura da Prova 

¥ Dia 5 de Novembro: 12h �s 16h Ð MilkShake Kids Club 

(Insufl�veis, Animadores e Mascotes Animados) 

¥ Dia 5 de Novembro Ð a partir das 23horas Ð Festa Helpo 

Conceito Urbano com Djs da campanha 

¥ Dia 6 de Novembro: 10h �s 12h - MilkShake Kids Club 

(Insufl�veis, Animadores e Mascotes Animados) 

¥ Dia 6 de Novembro: 12horas Ð Encerramento da Prova 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
5. CONDI�ÍES DE PARTICIPA�ÌO 
 
Ao inscrever-se nesta prova, o participante assume e aceita que: 

a) Se preparou adequadamente e que possui a robustez f�sica necess�ria � conclus�o da prova, 

participando por sua conta e risco neste evento. 

b) Poder� ser fotografado e filmado durante o evento, podendo essas imagens ser divulgadas 

publicamente ou utilizadas pela Organiza��o ou pela Associa��o de Nata��o para fins promocionais. 

c) � conhecedor do regulamento do evento e dos Regulamentos da FPN que regem as provas de 

Nata��o. 

d) A sua inscri��o apenas ser� validada ap�s a entrega do Termo de Responsabilidade. 

 
 
 

6. DISPOSI�ÍES GERAIS 
 

a) A Organiza��o colocar� ao servi�o dos participantes os seguintes meios: 1 (uma) ambul�ncia com 

param�dicos e assist�ncia m�dica no Hospital de Cascais 

b) A organiza��o n�o se responsabilizar� por acidentes ou danos que os participantes sofram ou 

venham a sofrer no decorrer da prova. De igual modo, a organiza��o n�o se responsabilizar� por 

danos ou acidentes que os participantes venham a causar no decorrer da prova, decorrentes de m� 

conduta desportiva ou desrespeito pelas regras em vigor. 

c) A organiza��o reserva-se o direito de impedir a participa��o na prova ou de recolher, durante o 

percurso, todos os indiv�duos que n�o apresentem condi��es t�cnicas e f�sicas para terminar a prova 

em seguran�a. 

d) Ser� posta � disposi��o dos atletas uma sala, para quem quiser dormir ou decansar durante as 

provas. 

e) V�o ser oferecidas bebidas aos atletas e alguns produtos alimentares, contudo o bar do complexo 

desportivo estar� em funcionamento durante toda a prova. 

f) A Organiza��o colocar� � disposi��o uma area Kids, com actividades para os mais novos, 

(insufl�veis, animadores e mascotes) 

 
 

7. INSCRI�ÍES 
 
As inscri��es poder�o ser feitas individualmente ou por Clubes, devendo ser realizadas em impresso 

pr�prio fornecido pela Organiza��o (em anexo a este Regulamento). 

O prazo para inscri��es terminar�: 

¥ No dia 6 de Novembro de 2011 . No dia da prova ser�o permitidas inscri��es na recep�ao do 

complexo desportivo, sendo obrigat�rio a entrega do Termo de Responsabilidade no acto da inscri��o. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Formas de inscri��o: 

As inscri��es poder�o ser feitas atrav�s de email ou presencial, desta forma: 

 

¥ Organiza��o do Conceito Urbano Ð In Events (Envio por email) 

 Email: geral@in-events.org 

 Respons�vel da Prova: çlvaro Miguel Cardoso - 913729036 

 

¥ Recep��o da Piscina da AHBE (Presencial) 

 Complexo Desportivo da Alapraia 

 Morada: Rua Ant�nio Costa Carvalho n¼ 247, Estoril 

 

 

Taxa de inscri��o:  

5! que revertem a favor da ONGD Helpo 

 

 

Formas de Pagamento: 

 

¥ Numer�rio  

¥ Cheque emitido � ordem da HELPO  

¥ Transfer�ncia Banc�ria HELPO Ð NIB: 0010 0000 3483 3480 0032 8 

As inscri��es enviadas s� ser�o consideradas v�lidas desde que tenha dado entrada junto � 

Organiza��o o respectivo comprovativo de pagamento.!!

!

 

 

 

 

 

 

 

 


