Caminhada pelo Património Mundial 2018
1. ORGANIZAÇÃO
A Caminhada e Corrida do Património é um evento de lazer organizado pela Câmara Municipal de

Guimarães e pelo Guimarães Corre Corre.
2. PERCURSO E DURAÇÃO
A Corrida do Património tem um percurso de 7 km, com partida e chegada na Praça de S. Tiago, e
terá lugar no dia 13 de dezembro, com início às 21h00, tendo uma duração máxima prevista de duas
horas.
A organização reserva-se o direito de alterar o percurso e respetiva distância caso, por motivos de
força maior, seja forçada a tomar essas medidas.
3. CLASSIFICAÇÕES
Não existem classificações oficiais, pois este evento é puramente de lazer e com uma forte
componente cultural, estando previstas várias atuações em espaços culturais da nossa Cidade, sendo
este evento orientado por “pacemakers”.
4. INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas até ao dia 7 de dezembro de 2018 e devem ser efetuadas através do website
oficial da prova em https://www.cm-guimaraes.pt/p/corridapelopatrimonio .
As inscrições são limitadas a um número máximo de 600 participantes, e a idade mínima para
participar é terem nascido antes de 1998.
A organização poderá a qualquer momento, e sem aviso prévio, suspender ou prorrogar os prazos
referidos assim como adicionar ou limitar o número de inscrições em função de necessidades ou
disponibilidades técnicas.
As inscrições serão encerradas assim que se atinjam os limites definidos.
5. KIT DO ATLETA
O kit do atleta é composto por uma t-shirt técnica, que terá de ser levantada de nos dias 11 e 12 de
dezembro até às 17H30, no dia 13 de dezembro até às 20h30, no Posto de Turismo da Praça de S.
Tiago, mediante a apresentação do comprovativo de inscrição.
6. VÁRIOS
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Reitera-se que não será feita cronometragem de tempos, nem classificações, nem prémios, pelo que
a participação neste evento está aberta a todos os interessados.
7. SEGUROS
A organização da prova assegura aos participantes um seguro de acidentes pessoais.
A organização não assume responsabilidade por situações ocorridas aos atletas que não estejam
abrangidos por este seguro.
8. ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO
Ao realizarem a sua inscrição, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em caso de
dúvida ou situações não contempladas no mesmo, devem informar a organização.
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