DESPORTO

Atletismo
40ª Corrida do Tejo

Programa

19 de setembro de 2021

Venha correr 10 Km nesta emblemática prova, a mais desejada de todas, a Corrida do Tejo!
A 40.ª edição da Corrida do Tejo é organizada pela Câmara Municipal de Oeiras.
É obrigatório consultar o site da prova e o regulamento.

Local
Data/Hora

👟👟 Partida: ALGÉS – Avenida Marginal, junto à Estação CP de Algés.
🚩 🚩 Chegada: OEIRAS – Avenida Marginal, junto à Praia da Torre.
Corrida 10 Km, às 08h00* , no dia 19 de setembro de 2021.
* O Clube Millennium bcp informará os atletas do horário, pois este altera conforme as
vagas disponíveis no ato da inscrição.

Custos

Informação

Sócios - 5,00€ a 7,00€ (varia entre 10,00€ a 14,00€ PVP). O Clube
Millennium bcp informará os atletas do custo a suportar, em virtude do custo
da prova só ser confirmado no ato da inscrição.
Atenção às seguintes condições obrigatórias para participação!
“A evolução da situação pandémica à data do evento e a avaliação da
Autoridade Local de Saúde poderá determinar a alteração das condições de
participação apresentadas no presente regulamento, que foi redigido tendo
em conta as orientações existentes aquando da sua elaboração.
É condição obrigatória para participar na 40ª Corrida do Tejo (Edição
Presencial), inclusive, receber o Kit de Atleta (Levantamento ou Envio CTT)
e atestar 1 das certificações à COVID-19 abaixo indicadas:
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Continuação: Atenção às seguintes condições obrigatórias para participação!
VACINAÇÃO COMPLETA À COVID-19
Apresentar comprovativo de Vacinação Completa à COVID-19 no ato de inscrição, anexando
o Certificado Digital COVID-19 da União Europeia no inquérito de inscrição (fazer upload).
RECUPERAÇÃO APÓS INFEÇÃO POR COVID-19
Apresentar comprovativo de Recuperação após Infeção por COVID dentro do prazo de
validade, no ato de inscrição, anexando o Certificado Digital de Recuperação COVID-19 da
União Europeia no inquérito de inscrição (fazer upload).
TESTE RÁPIDO NEGATIVO DE RASTREIO À COVID-19
Caso nenhuma das situações anteriores seja atestada, deve ser apresentado à organização
certificado de teste rápido negativo de rastreio à COVID-19 no período de 48 horas anterior
ao início da 40ª Corrida do Tejo (a partir das 7h00 do dia 17 de setembro).
Os certificados digitais de Vacinação Completa ou Recuperação após Infeção por COVID-19
devem ser enviados para o e-mail: analuisa.spsantos@millenniumbcp.pt e
maria.pimentelsantos@millenniumbcp.pt, com o conhecimento do diretor da modalidade
Leonel Brandão (leonel.brandao@millenniumbcp.pt) e o seccionista Humberto Ferreira
(humbertoferr@gmail.com).

Diversos

A idade mínima para participar na 40.ª Corrida do Tejo é de 18 anos.
Inscrições abertas até 2 de agosto de 2021.
Data limite de desistência até ao dia 3 do mesmo mês.
No dia 4 de agosto, o Clube divulgará, no site, o nome dos Sócios cujas
inscrições forem consideradas.
Débito único a 25 de agosto.
A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo
seu custo real.

Só serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube Millennium bcp

FICHA DE INSCRIÇÃO

