TUTORIAL DE INSCRIÇÃO

1 Ler as Normas Gerais dos JdO
`

Antes de proceder à inscrição é importante a ler as
Normas Gerais dos Jogos de Oeiras disponíveis no
fundo da página “Sobre os Jogos”.

2 Seleção da(s) modalidade(s)
Para efetuar a inscrição, o primeiro passo é escolher
qual ou quais a(s) modalidade(s) em que se pretende
inscrever. Cada participante pode inscrever-se em
quantas modalidades quiser, tendo de ter atenção com
a incompatibilização de datas e horários.

3

Ler as Normas Específica(s) da(s)
modalidade(s)

Ler as Normas Específica(s) da(s) modalidade(s) em que
se pretende inscrever, em particular as idades por
escalões.
As Normas Específicas de todas as modalidades também
estão disponíveis em “Documentos Úteis”.
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Criar perfil de utilizador como
responsável (maior de idade)

Para iniciar o processo de inscrição clique em
“Inscrição” no topo da página dos JdO.
Se ainda não está registado, ser-lhe-á pedido que se
registe com o endereço de e-mail e password.

Posteriormente receberá um e-mail através do qual terá
de confirmar o registo.

De seguida terá de configurar o seu perfil através do
preenchimento das informações ao lado, assinalar a
opção que concorda com a política de utilização de
dados indicadas nas Normas Gerais e clicar em
“Seguinte”.

O login será feito automaticamente e entrará na
plataforma de inscrições.
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Inscrições de Atletas

Depois do login, deverá clicar em “Os meus atletas”.

O 1º passo é o registo do “Nome da equipa” (mesmo que seja uma inscrição individual, é necessário o preenchimento
desse campo) e a “Freguesia” que pretende que a sua equipa represente. Estes dados são utilizados para Taça Jogos
de Oeiras e a Liga das Freguesias.
O 2º passo é o registo de todos os atletas. Para inscrever outro atleta clique em “Adicionar”. E assim sucessivamente.
Para a inscrição de cada atleta, é necessário que o Responsável de Equipa declare que tem conhecimento das Normas
Gerais dos Jogos de Oeiras (a participação de cada atleta encontra-se ao abrigo das mesmas).
No caso dos atletas com idade igual ou superior a 12 anos, é necessária a entrega do Certificado COVID válido
(Vacinação ou Recuperação), que poderá ser feita através do upload ou na acreditação do 1º encontro que participe.

No final clique em “Registar equipa”.
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Inscrições nos Encontros de
participação individual

Depois de registar a sua equipa e inscrever os seus
atletas clique em “Inscrições” para proceder à
inscrição nos Encontros.
Escolha o encontro onde pretende participar (ex.
Minigolfe) e clique em “Inscrever”.

Posteriormente, escolha o escalão e estará
disponível a listagem dos atletas que podem ser
inscritos nesse escalão.
Nota: Os atletas podem ser inscritos no escalão de
idade superior.

Basta clicar em cada atleta a inscrever e terminar a
inscrição no encontro clicando em “Inscrever”.

Posteriormente aparecerá a listagem dos atletas
inscritos nesse escalão com a indicação “Inscrição
confirmada”.
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Inscrições nos Encontros de
participação coletiva

A única diferença relativamente ao processo indicado
no ponto 6, será o registo obrigatório do nome da
sub-equipa para efeitos de identificação na
competição.

8 Opção “Os meus encontros”
Ao clicar na opção “Os meus encontros” poderá
visualizar a listagem dos encontros em que a sua
equipa se encontra inscrita.

Até 24 horas antes do encontro, será enviado um e-mail com a indicação do local e horários de participação. Qualquer
questão poderá ser esclarecida com a Organização através do email: info@jogosdeoeiras.pt ou do telefone 214
408 540 (de 2ª a 6ª das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30).

