
OrganizaçãO:
Câmara Municipal de Setúbal

apOiOs:
Águas do Sado
Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra
Capitania do Porto de Setúbal
Serviço Municipal de Protecção Civil e Bombeiros de Setúbal
Clube Naval Setubalense
Clube de Canoagem de Setúbal

CaraCterístiCas da aCtividade:
Prova não federada
Aberta a todos os cidadãos, de ambos os sexos, com idades compre-
endidas entre os 18 e os 70 anos.

COndições de realizaçãO:
Data – 16 de Julho de 2011, Sábado
Percurso: No Rio Sado, com partida da Gávea e chegada ao Parque 
Urbano da Albarquel.

HOráriO:
Secretariado – Das 13h30 às 14h15 horas, no Parque Urbano de Albarquel. 
Partida – 15h00 horas, na Gávea.
Hora prevista de chegada do último nadador – 17h30

Os nadadores cumprirão a totalidade da prova a favor da maré que esta-
rá a encher até às 17h43 horas.

insCrições:
As inscrições são gratuitas e abertas a todos os cidadãos, de ambos os 
sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 70 anos.

esCalões:
A – Até 24 anos | B – 25 a 39 anos | C – 40 a 54 anos. | D – 55 a 70 anos

Os partiCipantes deverãO, nO aCtO de insCriçãO, apresentar:
– Ficha de inscrição / Termo de responsabilidade devidamente pre-
enchidos.

– B. I. ou fotocópia do mesmo.

lOCais e fOrmas de insCriçãO: 
– Por carta ou pessoalmente, na Divisão de Desporto da Câmara Municipal 
de Setúbal, Complexo Municipal de Atletismo / Vale da Rosa, 2910 Setúbal.
– Pelo fax n.º 265 793 989
– Pelo e-mail: cms.pua@gmail.com

data limite de insCrições: 12 de JulHO de 2011

NOTA: Poderão ser aceites inscrições no próprio dia, até à hora de 
encerramento do secretariado (14.15), sendo que, para os participantes 
que o fizerem, a organização não poderá garantir lanches e/ou ofertas, 
por desconhecimento do número de participantes.

Ofertas:
– T-Shirt “Jogos do Sado”, a cada participante.
– Outros a definir.
– Águas.
– Lanches Volantes

NOTA: As ofertas e lanches, serão distribuídas após chegada ao Par-
que Urbano de Albarquel.

dispOsições gerais:
É obrigatório o uso de toca, sendo esta fornecida pela organização no 
local de concentração.
Todos os participantes, na actividade, estão segurados por apólice 
própria da responsabilidade da organização.
A organização criará as condições de segurança, acompanhamento e 
apoio, na água, para todos os participantes.
A organização, embora criando as condições de segurança atrás refe-
ridas, não se responsabiliza por danos, decorrentes da participação na 
actividade ou que os participantes venham a causar, antes, durante ou 
após a realização da mesma.
O acto de inscrição pressupõe o conhecimento integral e a aceitação 
deste regulamento.

A Comissão Organizadora dos Jogos do Sado

FICHA DE INSCRIÇÃO

REGULAMENTO

Nome: 

Morada:

Nascido em:        /      /      , com o B. I. n.º:                                           , emitido pelo A.I. de                                 , em        /       / 

Sexo: Masculino          Feminino                    Escalão Etário (A, B, C ou D)   

Contacto mais efectivo:  

Declaração/Termo de responsabilidade
Reconheço que participar em eventos desportivos desta natureza pode ser potencialmente perigoso e estou ciente de que poderão ocorrer acidentes. 
Declaro ser possuidor de condição física necessária à participação e conclusão da prova em que me inscrevi, nela participando de livre vontade e com total 
conhecimento do seu regulamento e obrigações daí decorrentes, responsabilizando-me pela minha participação e não imputando responsabilidades a 
pessoas, empresas ou entidades, envolvidas directa ou indirectamente na organização ou promoção do evento, por quaisquer danos pessoais ou materiais 
que venha a sofrer no decorrer da minha participação. 
Dou também a minha autorização para que a entidade organizadora ou promotora do evento e a Câmara Municipal de Setúbal utilizem o meu nome e a 
minha imagem em fotos, vídeos ou outros meios de transmissão de imagens.

Nome:           Data:       /       /

Assinatura: 


