INSCRIÇÕES NOS EVENTOS COMEMORATIVOS

REGULAMENTO

1. A inscrição é obrigatória para qualquer atividade que consta do programa oficial.
2. Todas as inscrições têm de ser feitas no site http://40anos.spm-ram.org/, criado
especificamente para o efeitos, com exceção da 1.ª Corrida Nacional dos Professores, que
poderá, também, ser feita através do email da Associação de Atletismo da RAM, que
consta do regulamento próprio.
2.1. Os sócios que precisarem de ajuda poderão fazer as inscrições na sede do SPM.
3. Com exceção da 1.ª Corrida Nacional dos Professores, as inscrições só poderão ser feitas
pelos sócios; estes poderão, contudo, inscrever os familiares e amigos que pretenderem.
4. Com exceção do programa do dia 5, todos os eventos têm um valor (simbólico, na maioria
dos casos), que consta da tabela divulgada no site http://40anos.spm-ram.org/.
5. As inscrições só ficam confirmadas com o pagamento do valor em causa.
5.1. Os pagamentos poderão ser feitos na sede do SPM ou por transferência bancária para
o IBAN PT50 0035 2136 00023504930 38.
5.2. Os pagamentos feitos por transferência bancária só ficam confirmados com o envio
da respetiva confirmação de pagamento.
6. O levantamento dos bilhetes tem de ser feito na sede até uma semana antes do evento. A
data limite para o fazer pode ser confirmada no site no momento da inscrição.
7. Os bilhetes não levantados dentro do prazo poderão ser disponibilizados para nova venda.
8. O não levantamento dos bilhetes não dá direito à devolução do valor pago.
9. Se o número das inscrições atingir o limite da lotação dos espaços onde se realizam, o
sócio será avisado, ficando as suas inscrições em lista de espera até à data limite para
pagamento e levantamento dos respetivos bilhetes. Se depois disso, houver
disponibilidade, será avisado para proceder ao pagamento e levantamento dos bilhetes.
10. A 1.ª Corrida Nacional dos professores não tem limite de inscrições. No entanto, só os
primeiros 600 terão direito à oferta do Kit com uma t´shirt e um dorsal.

