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REGULAMENTO INTERNO VITALSPORT 2019
O presente regulamento interno aplica-se a todas as pessoas e visitantes presentes no
VITALSPORT. Disposições específicas, incluindo instruções de segurança e equipamentos,
podem ser fornecidas em adição a este regulamento para certas animações no decorrer evento.
HIGIENE E SEGURANÇA
1. A DECATHLON é responsável pela higiene e segurança do evento. Como tal, a
DECATHLON reserva-se no direito de excluir ou proibir o acesso ao evento a, designadamente:
a. qualquer pessoa que esteja alcoolizada ou que tente introduzir bebidas
alcoólicas ou produtos ilegais ou perigosos no recinto do evento,
b. qualquer pessoa que pelo seu comportamento cause desavenças, confusão ou
transtorno aos demais visitantes do evento,
c. qualquer pessoa que não respeite as instruções de segurança,
d. qualquer pessoa acompanhada por animais, exceto as pessoas acompanhadas
por um cão guia,
e. qualquer pessoa que introduza instrumentos sonoros sem autorização.
2. Cada participante compromete-se a respeitar as instruções de segurança em todas as
atividades que participe durante o VITALSPORT, em particular o uso obrigatório de equipamentos
de proteção.
3. Todas as pessoas são obrigadas a comunicar aos seguranças e à organização do evento
qualquer situação que entendam representar um risco e / ou perigo grave e iminente à segurança
das pessoas.
RECOMENDAÇÕES
Os visitantes são aconselhados a:
1. Em caso de prática desportiva, certificar-se da inexistência de qualquer contraindicação
médica para a prática desta atividade.
2. Equipar-se com roupas adequadas para a prática de atividades físicas e desportivas.
3. Respeitar as instruções de segurança relativas aos desportos praticados e, em particular,
o uso dos equipamentos de proteção individual recomendados.
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4. Garantir que os menores a seu cargo praticam a atividade desportiva adaptada à idade e
que não existe nenhuma contraindicação médica para a prática de exercício físico.
5. Garantir a supervisão dos menores sob sua responsabilidade.
6. Não deixar seus pertences desacompanhados. A DECATHLON recusa qualquer
responsabilidade em caso de roubo ou furto.
UTILIZAÇÃO DO MATERIAL/EQUIPAMENTOS
Em atividades desportivas onde a DECATHLON disponibiliza gratuitamente aos visitantes
equipamentos desportivos, os beneficiários comprometem-se a usá-los em condições normais,
sob sua total responsabilidade e de acordo com as instruções que receberam. Caso contrário, a
DECATHLON poderá solicitar imediatamente a devolução, reparo ou reembolso.
SEGUROS
A DECATHLON está segurada contra as consequências pecuniárias de sua responsabilidade civil
por todos os danos que resultem em sua responsabilidade como organizador da VITALSPORT.
Como este contrato de seguro cobre apenas os danos pelos quais a DECATHLON é responsável,
os participantes devem estar pessoalmente segurados por qualquer dano que possam causar a
terceiros. Um seguro de acidentes pessoais é fortemente recomendado para a prática de
qualquer desporto envolvendo um risco pessoal, mas este deve ser assinado pessoalmente pelo
participante.
CANCELAMENTO DO EVENTO
A DECATHLON reserva-se no direito de cancelar algumas ou todas as atividades da VITALSPORT
se a segurança dos visitantes não puder ser assegurada corretamente, em particular no caso de
deterioração das condições climáticas ou em caso de impossibilidade de manter meios de
segurança adaptados ao número de visitantes.
CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE IMAGEM
O visitante é informado de que provavelmente serão captadas imagens durante a VITALSPORT. O
visitante autoriza, expressamente, a DECATHLON e o grupo DECATHLON S.A. a manter, divulgar,
publicar, transmitir ou explorar as imagens recolhidas durante a VITALSPORT. Estas imagens
podem ser usadas para a promoção e ilustração do VITALSPORT, ou outros eventos, na sua
totalidade, parcialmente ou modificado durante um período de 5 anos a contar da data da
VITALSPORT. Em particular, o visitante autoriza a DECATHLON e o grupo DECATHLON S.A. a
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explorar, reproduzir, representar e adaptar as imagens nas quais o visitante seria reconhecido,
para qualquer uso como definido acima, no âmbito de qualquer operação que a DECATHLON e o
Grupo DECATHLON S.A. decidirão realizar (em particular para fins promocionais, publicitários e /
ou comerciais), em qualquer forma, para toda a Europa, exceto no caso de uma difusão nas redes
on-line, para o qual a atribuição é mundial. Esta cedência é gratuita.
A organização do VITALSPORT

