Regulamento
Como me inscrevo para o Army Race Corporate/Elite?
Inscrições online através do site www.armyrace.com.pt a partir de 09.abril.2018.
Inscrições de grupos com mais de 20 pessoas deverão pedir ﬁcha de inscrição com desconto para
seguinte endereço: info@armyrace.com.pt
Qual o valor da inscrição?

(PVP 2018, IVA incluído à taxa legal em vigor.)

1º PRAZO de Inscrições: 02 Outubro a 28 Outubro
CORPORATE
- Equipas de 6:
- Equipas de 5:
- Equipas de 4:

dia 18/11 (20 missões TEAM BUILDING)
14 euros p/pax (84 euros a equipa)
15 euros p/pax (75 euros a equipa)
16 euros p/pax (64 euros a equipa)

ELITE
- Equipas de 6:
- Equipas de 5:
- Equipas de 4:

dia 19/11 (30 desaﬁos ELITE)
18 euros p/pax (108 euros a equipa)
19 euros p/pax (95 euros a equipa)
20 euros p/pax (80 euros a equipa)

2º PRAZO de Inscrições: 29 de Outubro a 10 de Novembro
CORPORATE
- Equipas de 6:
- Equipas de 5:
- Equipas de 4:

dia 18/11 (20 missões TEAM BUILDING)
16 euros p/pax (96 euros a equipa)
17 euros p/pax (85 euros a equipa)
18 euros p/pax (72 euros a equipa)

ELITE
- Equipas de 6:
- Equipas de 5:
- Equipas de 4:

dia 19/11 (30 desaﬁos ELITE)
20 euros p/pax (120 euros a equipa)
21 euros p/pax (105 euros a equipa)
22 euros p/pax (88 euros a equipa)

As inscrições são feitas por equipa pelo capitão de equipa, seja Army Race Corporate ou Army
Race Elite, enviando o comprovativo do pagamento da transferência bancária até 48 horas após
inscrição para: info@armyrace.com.pt.
A minha equipa já se inscreveu e eu gostava de me juntar a eles. É possível?
É possível desde que não tenham ainda 6 elementos. As equipas são de 4 a 6 elementos e se a
equipa já se inscreveu poderás juntar-te a eles contudo já não beneﬁciarás do preço de equipa,
ou seja, pagarás uma entrada única (20 euros) mas poderás partir e chegar com os teus amigos
na mesma.

Existem descontos de grupo?
Sim, mas apenas para a Army Race Elite:
Army Race Elite: No caso de ter um grupo de 20 ou mais elementos que se distribuirão em várias
equipas de 4 a 6 elementos o grupo beneﬁciará de um desconto de 2 euros por participante em
relação ao P.V.P. 1ª Fase.
Solicite o valor de desconto e a ﬁcha de inscrição de grupo pelo email info@armyrace.com.pt
Como é feito o pagamento?
Receberás um email mal submetas a inscrição com todas as indicações para proceder a uma
transferência bancária. Se te enganares a seguir os passos de pagamento, desde já te avisamos
que terás muitas diﬁculdades na prova
Como recebo o meu bilhete e o que faço com ele?
Receberás um comprovativo de inscrição que deverás imprimir para fazer o credenciamento que
inicia 30 minutos antes da hora marcada para a saída da tua equipa.
Na semana anterior à prova a organização enviará e publicará uma listagem com a hora de
credenciamento e de saída de todas as equipas.
E o que signiﬁca que aceito o termo de responsabilidade?
Ao aceitar o termo de responsabilidade, declaras que não tens quaisquer contraindicações para a
prática de actividade desportiva, designadamente para o evento ARMY RACE (qualquer prova) e
também que declaras, para todos os efeitos legais, ceder, gratuita e incondicionalmente e de
forma perpétua, à empresa Funevents, Lda., os direitos de utilização da tua imagem, tal como
captada nas fotograﬁas e nas ﬁlmagens realizadas durante o evento ARMY RACE autorizando a
sua reprodução, publicação, adaptação, utilização ou reutilização nos meios, nacionais ou
internacionais, que a Funevents utilizar, directamente ou através de terceiros, para publicitar,
divulgar ou promover os respectivos serviços, nomeada mas não limitadamente, na sua página
de Facebook, no seu sítio da Internet, ou em qualquer outro suporte ou meio de comunicação.
Declaras também não poder agir judicialmente contra o Exército Português por qualquer
acidente ocorrido dentro das instalações da referida unidade militar.
Sou jornalista, posso ter direito a uma entrada gratuita para cobrir o evento?
Sim. Convidamos e temos o maior gosto em receber-te, como jornalista, se tiveres interesse em
cobrir a ARMY RACE. Entra em contacto connosco em info@armyrace.com.pt.
Posso tirar fotograﬁas?
Após entrar para a unidade militar o teu saco ﬁcará guardado e não poderás levar nada contigo
para além da roupa e acessórios. A cobertura fotográﬁca e de vídeo estará a cargo da
organização. Mesmo que possuam câmaras não é autorizada a recolha de imagens ou vídeo
dentro de uma unidade militar de forma não controlada.
Resumindo: Diverte-te e deixa os vídeos e as fotos connosco pois terás acesso a estes suportes
pouco depois da prova ter terminado.

Tenho direito a seguro?
Sim. O seguro de acidentes pessoais já está incluído no preço da inscrição.
Nota: O seguro terá franquia (num máximo de 50 euros).
A minha equipa já se inscreveu e eu gostava de me juntar a eles. É possível?
É possível desde que não tenham ainda 6 elementos. As equipas são de 4 a 6 elementos e se a
equipa já se inscreveu poderás juntar-te a eles contudo já não beneﬁciarás do preço de equipa,
ou seja, pagarás uma entrada única (20 euros) mas poderás partir e chegar com os teus amigos
na mesma.
Nestes casos deverá expor a situação e pedir dados de pagamento para info@armyrace.com.pt
Aconselhamos a criar e fechar a equipa antes de ﬁnalizar a inscrição para beneﬁciar de um valor
médio mais baixo.
Tenho direito a algum prémio ou brinde?
Todas as equipas que chegarem juntas terão uma lembrança para cada atleta que servirá para
recordarem este dia e a bravura demonstrada no campo de batalha. Para além disso todos
receberão uma t-shirt oﬁcial da prova.
É obrigatório utilizar a t-shirt da prova?
Sim. A forma encontrada para manter todos os civis identiﬁcados dentro da unidade é a
obrigatoriedade de utilizar a t-shirt durante todo o evento.
Tive um imprevisto e não consigo ir à prova, posso dar o meu bilhete? Devolvem o valor da
inscrição?
Não, os bilhetes são pessoais e intransmissíveis, devido ao facto de automaticamente disporem
de seguro em nome do participante.
Em todo o caso expõe a tua situação para info@armyrace.com.pt.
Posso levar o meu animal de estimação?
Não é permitido levar o animal de estimação para a unidade militar.

Qualquer dúvida:
info@armyrace.com.pt
Telefone: 960 422 610

