
Grupo Desportivo e Cultural da Fidelidade  

R. Dr. António Martins 23 A, 1070 – 091 Lisboa 
Tlf. 213 513 110 | Tlm. 931 103 994 | Fax 213 513 118 Email: 

grupo.desportivo@fidelidade.pt www.gdc.fidelidade.pt 

 

 

Regulamento Participação de Provas 

– Secção de Atletismo GDC Fidelidade – 

 

 

Artigo 1.º (Âmbito) 

O presente regulamento aplica-se a todas as actividades organizadas pela secção de atletismo do GDC 

Fidelidade. 

Artigo 2.º (Missão) 

Promover a prática desportiva, o espírito de equipa e as marcas comerciais que estão incluídas no GDC 

Fidelidade. 

Artigo 3.º (Coordenação) 

A equipa de coordenação da secção de atletismo é legitimada pela Direcção do GDC Fidelidade que 

anualmente deverá designar os membros que dela farão parte e respectivas atribuições. 

Artigo 4.º (Vínculo e condições) 

Poderão integrar a equipa de atletismo todos os colaboradores das empresas do Grupo Fidelidade e 

familiares que sejam sócios do Grupo Desportivo e Cultural da Fidelidade  

Artigo 5.º (Inscrição na equipa) 

A inscrição na equipa implica o preenchimento de um formulário com os dados necessários para a 

participação nas provas. O GDC Fidelidade compromete-se a não utilizar os dados para qualquer outro 

fim. 

Artigo 6.º (Saúde) 

a) O Atleta compromete-se a consultar um médico anualmente e a obter a respectiva autorização clínica 

para a prática de atletismo. O GDC Fidelidade poderá solicitar o comprovativo médico para a prática da 

modalidade. 

b) Os atletas sócios do GDC Fidelidade são abrangidos por uma apólice de Acidentes Pessoais que 

cobrem a participação nas actividades desportivas. 
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Artigo 7.º (Equipamento) 

a) O equipamento oficial, composto por um Kit com 2 camisolas da equipa do GDC Fidelidade será 

distribuído a cada atleta que deverá zelar pela sua conservação. 

Composição do kit: 

a) 1 Masculino, pode ser constituído por 1 camisola de alças + 1 camisola de manga curta ou camisola 

alças/manga curta + camisola de manga comprida; 

a) 2 Feminino, 1 camisola de alças + 1 camisola de manga curta ou singlet/top + 1 camisola de manga 

comprida. 

b) O mesmo equipamento é de uso obrigatório em todas as provas em que o atleta seja inscrito pela 

equipa do GDC Fidelidade, sejam elas constantes do calendário oficial. 

c) Os atletas comprometem-se a completar pelo menos 5 provas ou a devolver, sem reservas e sem 

ressalvas, o valor de 50€ pelo kit. 

Artigo 8.º (Participação nas provas) 

a) O calendário oficial de provas será divulgado no site do GDC (www.gdc.fidelidade.pt) no início de cada 

época. O atleta deverá informar obrigatoriamente o Secretariado do GDC com a antecedência de um mês 

em relação à data da corrida em causa, quais as provas em que pretender participar, sob pena da inscrição 

não ser aceite. 

b) O GDC Fidelidade assume efectivação das inscrições nas provas e o pagamento das mesmas até ao 

limite de 10 por atleta. 

c) A época de provas de atletismo do GDC é oficialmente aberta com a Corrida do Tejo (final de Setembro) 

e encerrada com a Corrida das Fogueiras (final de Junho), pelo que não serão aceites inscrições em provas 

que se realizem no período compreendido entre ambas. 

d) Cada atleta é responsável pela leitura dos regulamentos das provas onde participa, assim como pelo 

seu integral cumprimento. O GDC Fidelidade não se responsabiliza por prevaricações ou incumprimentos. 

Artigo 9.º (Dorsais) 

a) O levantamento dos dorsais será sempre efectuado por um dos elementos da coordenação da secção 

de atletismo do GDC Fidelidade, ou por alguém expressamente autorizado para o efeito pela própria 

coordenação. 

b) A entrega dos dorsais aos atletas será efectuada junto ao Pórtico da Partida, ou em local pré-definido, 

entre 1 hora e 30 minutos antes da hora de partida, ou em horário previamente indicado, havendo uma 

tolerância de 15 minutos. Findo este prazo o GDC Fidelidade não se responsabiliza pela distribuição de 

dorsais. 
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Artigo 10.º (Prémios) 

a) O levantamento e reclamação de prémios são da exclusiva responsabilidade dos atletas premiados. 

b) No caso de prémios monetários por equipa, o prémio reverterá na íntegra para os atletas que 

pontuarem. 

c) Os troféus de Equipa serão entregues ao GDC Fidelidade. 

Artigo 11.º (Comparência) 

Em caso de falta de comparência, cada atleta reembolsará a equipa pelo valor da inscrição, no prazo de 

cinco dias úteis por transferência bancária para o IBAN PT50003521790001079833036 e o comprovativo 

deverá ser enviado por email para grupo.desportivo.reservas@fidelidade.pt com indicação a que diz 

respeito. Só serão consideradas novas inscrições em provas após a liquidação do respectivo reembolso. 

Não são admitidos quaisquer regimes de excepção. 

Artigo 12.º (Imagem) 

a) As fotos de equipa são de presença obrigatória para todos os atletas. 

b) Os atletas comprometem-se a participar em eventuais companhas publicitárias decorrentes dos 

patrocínios à equipa. 

Artigo 13.º (Incumprimentos e penalizações) 

Aos atletas que não cumprirem o estipulado nas alíneas b) do Artigo 9º e alínea a) do Artigo 12º será 

aplicada uma penalização que consistirá no reembolso ao GDC de 50% do valor da inscrição na prova em 

causa. 

Artigo 14.º 

Este regulamento anula o anterior e entra em vigor a 1 de Setembro de 2019. 

Artigo 15. º (Omissões) 

Qualquer omissão a estas regras será decidida pela Direcção do GDC Fidelidade - Secção de Atletismo. 


