Termos e condições de Participação

Caro/a Amigo/a
Conheça os termos e condições da sua participação no Passeio da Memória, o grande
evento anual da Alzheimer Portugal, que assinala o Dia Mundial da Pessoa com Doença
de Alzheimer.
Leia tudo com atenção antes de se inscrever e não hesite em nos contactar caso tenha
alguma dúvida.
Ao inscrever-se está a declarar a sua aceitação aos presentes termos e condições de
participação.
Natureza do evento:
O Passeio da Memória é uma atividade solidária, em forma de caminhada, corrida ou
peddy paper, em que o valor das inscrições (donativo mínimo de 5€ por participante)
reverte a favor da Alzheimer Portugal que assumiu o compromisso perante os seus
parceiros, de afectar 50% dos valores angariados a acções a realizar nos diversos locais
de realização.
A participação de crianças e jovens até aos 18 anos é da inteira responsabilidade dos
pais ou tutores.
Os/as participantes devem reunir as condições de saúde necessárias ao exercício físico
que a participação implica, assumindo que se sentem física e psicologicamente
preparados para tal.
Atividade
O Passeio da Memória tem como tempo limite 3 horas (180 minutos), findo o qual a
organização dará por encerrada a atividade.
O percurso definido pode sofrer alterações por motivos alheios à organização (ex.
segurança).

Seguro
A organização garante aos inscritos um seguro de Acidentes Pessoais, conforme previsto
no capítulo IV do artº 16º do DL 10/2009 de 12 de Janeiro.
Para efeitos de Seguro, os participantes devem fornecer os seus dados (nome e número
de contribuinte). A organização não se responsabiliza por situações que não estejam
abrangidos por este seguro.

Direitos de imagem
- O(a) participante que se inscreve na atividade aceita incondicionalmente e concorda em
ter a sua imagem e voz divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas,
internet, vídeos e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos
informativos, promocionais ou publicitários relativos ao evento, sem acarretar nenhum
ónus à organização e aos patrocinadores, renunciando ao recebimento de qualquer
rendimento que vier a ser auferido com tais direitos em qualquer tempo/data.
- A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo relativos à caminhada têm
os direitos reservados aos organizadores.
- Qualquer forma de divulgação de imagens da caminhada ou interesse em destinar um
profissional para a sua cobertura estará sujeita à autorização e aprovação da
Organização.
- Os participantes autorizam o possível envio de mensagens informativas via correio
eletrónico, para o contacto por si fornecido, no momento da inscrição.
- Todos os direitos autorais relativos a este regulamento e à presente atividade
pertencem à organização do evento.
- O controlo da Alzheimer Portugal é limitado no que respeita à utilização por terceiros
das fotografias e/ou filmagens colocadas no site da associação e do evento a e nas redes
sociais.
Política de privacidade:
Ao

utilizar

os

websites

www.alzheimerportugal.org,

www.cuidarmelhor.org,

wwww.passeiodamemoria.org e www.amigosnademencia.org, concorda com a recolha,
armazenamento e tratamento das suas informações pessoais conforme estabelecido na
política de Privacidade e Proteção de Dados aí constante.
Se alterarmos a nossa política de qualquer forma, essas alterações serão publicadas nos
referidos sites.

Terms and Conditions of Participation

Dear Friend,
Please get to know the terms and conditions of your participation in Passeio da Memória,
the great annual event of Alzheimer Portugal, which marks the World Alzheimer's Day.
Please read everything carefully before signing up and do not hesitate to contact us if
you have any questions.
By signing up you are declaring that you accept these terms and conditions for
participating.

Nature of the event:
The Passeio da Memória is a solidarity activity, consisting of walking, running or peddy
papering for a specified period of time. The amount raised from the registrations
(minimum donation of € 5,00 per participant) reverts to Alzheimer Portugal. It has been
agreed between Alzheimer Portugal and its partners that 50% of the amounts raised will
be used in actions to be carried out in the different places where the event will take
place.
The participation of children and young people under 18 is the responsibility of their
parents or guardians.
Participants must meet the health conditions necessary for the physical exercise that the
participation involves, assuming that they feel physically and psychologically prepared for
it.

Activity
The Memory Tour has a time limit of 3 hours (180 minutes), after which the organization
will close the activity.
The defined path may be changed for reasons unrelated to the organization (for example,
for security issues).

Insurance
The organization provides the enrolled persons with a Personal Accident Insurance as
provided for in chapter IV of article 16 of DL 10/2009 of 12 January.
For insurance purposes, participants must provide their details (name and taxpayer
number). The organization is not responsible for any situations not covered by this
insurance.

Image rights
- Each participant registered in this activity unconditionally accepts and agrees on having
his/her image and voice disseminated through photos, films, radio, newspapers,
magazines, internet, videos and television, or any other means of communication, for the
purposes of information, promotion or publicity related to the event, without incurring
any liability to the organization and sponsors, waiving any earned income that could be
received with such rights at any time/date.
- Footage, television broadcast, photos or videos related to the walk are reserved rights
hold by the organizers.
- Any way of disseminating images of the walk or any interest in appointing a
professional to its coverage shall be subject to the organization approval.
- Participants authorise the possible sending of informative messages via electronic mail
to the contact they provided at the time of registration.
- All copyrights related to this regulation and this activity belong to the organization of
the event.
- Control of Alzheimer Portugal is limited in what concerns the use by third parties of
photographs and/or footage placed on the association and the event websites and/or on
its social networks.

Privacy policy:
By using the websites www.alzheimerportugal.org, www.cuidarmelhor.org,
wwww.passeiodamemoria.org and www.amigosnademencia.org, participants agree to the
collection, storage and processing of their personal information as established in the
Privacy and Data Protection policy there constant.
If we change our policy in any way, those changes will be posted on those sites.

