
LIDL SWIM CHALLENGE CASCAIS 2022

EXPO - REGRAS E CONDIÇÕES

Bem-vindos à histórica 10ª Edição do LIDL Swim Challenge Cascais!

O evento irá ocorrer entre Sábado e Domingo, 21 e 22 de Maio, na praia da
Ribeira, no centro da Baía de Cascais, estando a área EXPO disponível durante o
mesmo período.

TERMOS GERAIS E CONDIÇÕES
Horário

Data Horário de
Funcionamento

Horário de Montagem /
Desmontagem

Sábado, 21 de maio 08h00 – 20h00 07h00 - 08h00

Domingo, 22 de maio 08h00 – 18h00 18h00 - 19h00

Espaço Disponível
Cada expositor terá direito a uma área de 9m2 (3m x 3m)
Altura Máxima: 3,5m

Dimensões fora deste formato terão de ser comunicadas, analisadas e
aprovadas pela organização.

Montagem/Desmontagem e Ocupação da EXPO
● O espaço disponibilizado pela organização a cada expositor não inclui

qualquer equipamento de apoio ou estacionamento de viaturas;
● A montagem de cada expositor só será autorizada após confirmação do

pagamento da reserva do espaço;
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● As montagens dos expositores serão no sábado, 21 de
Maio, entre as 07h00 e as 08h00;

● Não são permitidas montagens ou desmontagens durante o período de
funcionamento da área EXPO;

● As desmontagens dos expositores serão no domingo, 22 de maio, entre as
18h00 e as 20h00;

● Os espaços utilizados pelos expositores têm de ser deixados em perfeitas
condições (calçada da rua), limpos, e completamente vazios. Caso
contrário, o expositor será responsabilizado e terá de pagar os custos
envolvidos na recuperação e/ou limpeza da via pública;

● Não é permitido o uso de estacas. A fixação das tendas terá de ser feito
com recurso a pesos da responsabilidade do expositor em função da
tenda utilizada.●

● Os expositores não podem promover a sua marca fora do seu espaço
reservado ou de outro local previamente acordado com a organização.●

● Qualquer equipamento colocado fora da tenda, tal como mas não
limitado a, bandeiras, banners, posters, etc, terão de ser aprovados
pela organização.

Datas Limites de Inscrição
As inscrições para a área EXPO terminam a 13 de Maio de 2022, estando
disponíveis exclusivamente em swim-challenge.com.

A escolha do espaço é por ordem de chegada da inscrição e pagamento da
reserva.

Caso os espaços disponíveis esgotem antes da data limite, as inscrições serão
encerradas.

Política Devolução
Não há devolução de valores de inscrição pagos, após o pagamento dos 100%.

Termos de Pagamento
Uma vez aprovada a inscrição pela organização, será disponibilizada uma fatura.

O pagamento deverá ser feito até uma semana após a receção da fatura, por
transferência bancária, enviando o comprovativo de pagamento por e-mail.

O espaço só fica reservado após pagamento.

Se o pagamento não for feito até 1 semana após o envio da fatura, a inscrição é
cancelada.
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Terceiros
O espaço alugado para a EXPO não pode ser transmitido na parte ou totalidade
a terceiros.

Alimentação Elétrica
Se o expositor tiver necessidades de alimentação elétrica, por favor indique a
carga necessária.
O expositor deverá trazer cabos e extensões (pelo menos 50m).

Não está garantida alimentação a todas as tendas, nem mesmo potências fora
do padrão normal de expositores (220 volt.).

Responsabilidade
O organizador não assume qualquer responsabilidade pelos itens exibidos ou
equipamento dos expositores, exclui qualquer responsabilidade por danos,
roubo ou perda de material ou tenda montada na área EXPO.

A área externa será guardada por um serviço de segurança fora do horário de
funcionamento oficial.

Força Maior
O organizador pode decidir alterar os horários, cancelar, parcial ou totalmente a
EXPO, caso haja necessidade por alguma razão que considere pertinente,
nomeadamente segurança, catástrofe natural ou outra.
O expositor será reembolsado na totalidade do valor pago, caso a EXPO seja
cancelada na sua totalidade.

Lixo
O expositor é responsável pela colocação do lixo criado nos contentores
disponíveis. O espaço de exposição tem que ser deixado limpo. Potenciais
custos de limpeza ou lavagem serão imputados aos expositores responsáveis.

Admissão
O organizador reserva-se ao direito de rejeitar a inscrição no espaço destinado à
EXPO, se o espaço estiver esgotado, ou pelo legítimo interesse de rejeitar a
inscrição.

Contactos

3Iron Sports
Portugal

NIF / TIN: 510076017
E-mail: expo@swim-challenge.com
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