CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
V COLOR FUN TOUR
1. A Color Fun Tour é uma iniciativa integrada no evento “Semana da Juventude”,
organizado pela Câmara Municipal de Rio Maior e parceiros associados, que irá ser
realizada no dia 30 de abril de 2022, pelas 17H00, com partida e chegada no Jardim
Municipal.
2. A Color Fun Tour é uma iniciativa de carácter lúdico e desportivo, onde são utilizados
pós de cor, e que pode ser feita em caminhada ou corrida, sendo o ritmo definido pelo
participante e não existindo por isso tempo limite.
3. O participante deverá apresentar-se no local de partida à hora estipulada com roupa
branca (não fornecida), o dorsal colocado, e calçado desportivo/confortável. É
encorajado, no espírito da criatividade, o uso de acessórios coloridos e divertidos, como
chapéus, perucas, óculos ou outros.
4. Por questões de segurança, não é permitida a participação em bicicletas, trotinetes,
skates, patins ou similares.
5. Os pós de cor utilizados na Color Fun Tour são compostos por amido de milho,
corantes e aromatizantes. Têm certificação SGS, são seguros, biodegradáveis, não
tóxicos, facilmente laváveis de tecidos menos sensíveis e, em circunstâncias normais, não
irritantes para a pele. Em contacto com os olhos podem ocorrer excecionalmente
irritações ligeiras, devendo ser considerado o uso de óculos de proteção.
6. O local de partida e chegada será o Jardim Municipal, tendo um percurso urbano de
cerca de 4 km.
7. As inscrições serão efetuadas exclusivamente na secretaria do Complexo de Piscinas
Municipais.
7.1. A inscrição tem um valor único de 3,00€ (três Euros) para maiores de 6 anos
(inclusive);

7.2. A inscrição confere o direito à participação em todas as atividades constantes do
circuito da Color Fun Tour e inclui seguro de participação e um KiT Color Fun, entregue
no momento do pagamento da inscrição, e composto por dois sacos de pó de cor e um
dorsal;
7.3. Crianças com idade inferior a 6 anos podem participar, desde que acompanhadas por
adulto responsável, decorrendo por conta do(s) seu(s) acompanhante(s) toda a
responsabilidade inerente à participação. A participação, neste enquadramento, é
gratuita, não conferindo direito ao seguro de participação e Kit Color Fun;
7.4. Será estipulado um limite máximo de inscritos, de forma a garantir a segurança dos
participantes.
7.5. As inscrições são pessoais e intransmissíveis. O seguro de participação é efetuado de
acordo com os dados constantes da Ficha de Inscrição, à qual corresponde um número
de dorsal de participação. A organização não se responsabiliza por dados fornecidos
incorretamente ou por troca ou cedência de dorsais por iniciativa do participante.
8. O participante, ao efetuar a sua inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e
incondicional, à organização e aos seus parceiros e patrocinadores, dos direitos de
utilização da sua imagem, captada em fotos ou filmagens durante a iniciativa, autorizando
a sua reprodução em publicações, edições e/ou nas suas páginas de internet e redes
sociais ou outros;
9. Ao realizar a sua inscrição, o participantes declara automaticamente:
9.1. Estar de acordo com o estipulado nas Condições de Participação;
9.2. Estar ciente do seu estado de saúde e de estar fisica e psicologicamente capacitado
para participar na iniciativa;
9.3. Participar na iniciativa de livre e espontânea vontade, isentado a organização, parceiros,
colaboradores e outras entidades ligadas à organização da iniciativa de qualquer
responsabilidade resultante da sua participação, antes, durante e depois da mesma.
9.4. Estar ciente de que os pós de cor utilizados, não obstante serem seguros, lavaveis e
não tóxicos, poderão eventualmente ter efeitos indesejáveis na pele, roupa ou calçado,
sendo da inteira responsabilidade do participante qualquer dano físico, material ou
qualquer outro causado pela utilização ou aplicação direta ou indireta dos referidos pós.
10. A organização reserva-se ao direito de:
10.1. Cancelar ou alterar o dia e horário da iniciativa, por motivos de força maior e/ou
caso esteja em causa a segurança dos participantes, incluindo, entre outros, situações
relacionadas com condições climatéricas adversas ou de saúde pública.
10.2. Não permitir a participação de pessoas alcoolizadas, sob o efeito de estupefacientes
ou com comportamentos que coloquem em causa o bom funcionamento da iniciativa e
a segurança dos participantes.
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