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Termo de Responsabilidade VitalSport 2022

A SPDAD – Sociedade Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto, 

Unipessoal, Lda.,com o número único de pessoa colectiva e de matrícula nº. 503074586, 

com sede em Alto da Cabreira, Frente à Zona Comercial de Alfragide, 2610-017 

Amadora (de ora em diante designada DECATHLON), no âmbito do desenvolvimento da 

actividade desportiva, vai realizar um evento de desporto, denominado “VitalSport”, nos 

dias 24 e 25 de Setembro. O seguinte articulado, é parte integrante do regulamento 

deste evento, e visa assegurar todas as condições de segurança e responsabilidade, 

assim como esclarecer muitas dúvidas a todos os participantes.

Neste sentido, todos os participantes terão de obedecer criteriosamente a todos 

estes artigos, e estarão automaticamente em concordância com os mesmos, ao 

participarem de livre vontade, em todas as atividades presentes no evento.3

Artigo 1º
Todos os participantes do VitalSport deverão respeitar imperativamente as 

indicações da organização, durante o decorrer de todas as atividades.

Artigo 2º
O participante pretende participar nos ditos eventos, pelo que DECLARA o que a seguir 

se enuncia nas alíneas seguintes:

a) Não possui quaisquer contra-indicações médicas para a prática de actividade.
b) Autoriza e responsabiliza-se exclusivamente pelos riscos inerentes à sua 

participação nas actividades desenvolvidas no âmbito deste evento.
c) Autoriza e cede os seus direitos de imagem e som à SPDAD no âmbito da sua 

participação no evento, podendo esta efectuar a sua reprodução, publicação, 
adaptação, utilização ou reutilização nos meios, nacionais ou internacionais, 
directamente ou através de terceiros, para publicitar, divulgar ou promover os 
respectivos serviços, nomeadamente, no seu sítio da Internet, redes sociais ou 
em qualquer outro meio de comunicação.

Artigo 3º
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Os participantes que à hora da acreditação e consequente partida, não se 

encontrem no devido local ficam impedidos de participar na respetiva atividade.

Artigo 4º
É proibida a publicidade de marcas e estabelecimentos concorrentes à Decathlon 

e aos patrocinadores oficiais e parceiros do VitalSport.

Artigo 5º
É expressamente proibido o desrespeito quer ao pessoal quer ao património 

mobiliário, das instalações, dos equipamentos e parceiros por parte dos participantes.

Artigo 6º
É imperativo o cumprimento do regulamento do ViltalSport por parte de todos os 

participantes deste evento.

Artigo 7º
O não cumprimento e desrespeito destes artigos, por qualquer participante, 

impede a sua participação nas atividades.

Artigo 8º
Nenhum dos artigos acima descritos é passível de recurso. Qualquer situação 

omissa no termo de responsabilidade deverá ser comunicada atempadamente à 

Organização do Evento, e solucionada pela mesma.

                               
_______________________

(organização)


