ANEXO I
NORMAS E REGULAMENTOS EVENTOS CORPORATIVOS DE 4X4 E OUTDOOR
ESPÍRITO DE AVENTURA
Primeiramente antes de participar de qualquer passeio/expedição você deve estar ciente se
realmente está disposto a conhecer a si e ao próximo e entrar em contato com a nossa natureza e fauna,
passando por momentos de desafios individuais e coletivos, assim se deve:
 Cumprir com as normas de boa conduta social.
 Cumprir com as leis civis.
 Renegar a qualquer estímulo discriminativo.
 Desenvolver o autoequilíbrio.
 Estimular a preservação da história e dos seus bens, da educação e dos valores culturais,
regionais e familiares.
 Exercitar-se tecnicamente aprimorando seus conhecimentos na direção 4x4.
 Entender que a simplicidade facilita a vida.
 Que vivemos num país enorme e maravilhoso e que cabe a nós respeitá-lo e preservá-lo
estimulando a preservação do meio ambiente.
 Ninguém é obrigado a gostar de você ou ser seu amigo. Nem você é obrigado a gostar de
tudo ou de todos, mas devem-se respeitar os valores, personalidade e opiniões das outras
pessoas.

Seguem as 10 regras inegociáveis do evento 4x4:
1. Somente será permitido dirigir o veículo se possuir CNH;
2. Somente poderá conduzir o veículo caso esteja com o treinamento de direção segura
dentro da validade (facultativo caso a empresa não tenha aplicado);
3. Somente poderão ser utilizados os assentos que disponham o cito de segurança de pontos e
encosto de cabeça;
4. Sempre obedecer todas as regras e normas da organização;
5. Nunca ultrapassar o limite de velocidade estabelecido pela organização;
6. Sempre obedecer às orientações passadas pelo instrutor durante o percurso;
7. Nunca alterar nenhum comando de tração do veículo sem a autorização do instrutor;
8. Nunca fazer manobras fora do circuito demarcado;
9. Sempre abortar a manobra diante de um obstáculo em que sinta inseguro;
10. Nunca saia do veículo em casos de pane, atolamento e resgate do mesmo sem a ordem do
instrutor.
RESPONSABILIDADES
O ato da inscrição para o evento caracteriza a declaração dos participantes e seus responsáveis
legais assumindo todos os riscos da mesma, consigo ou com outrem, com seus veículos e equipamentos,
isentando Organizadores e Patrocinadores de quaisquer acidentes, independentemente do tipo ou
natureza, que possam ocorrer antes, durante ou depois do evento.

VEÍCULOS ADMITIDOS
Somente será aceita a participação dos veículos que tenham tração 4x4, independente do ano de
fabricação e marca. É vetada a inscrição de qualquer veículo 4x2.
Cada veículo deverá ser apresentado para o check list no local, data e horário determinados no
roteiro.
Ficará a critério da organização, impedir a saída ou a continuidade do evento de qualquer veículo
que não reúna as condições de segurança mínimas exigidas, como estado dos pneus, funcionamento das
luzes, estado da carroceria e vidros, além dos equipamentos obrigatórios por lei.
ORDEM DE SAÍDA
Será definida a ordem de saída dos veículos devidamente numerados pela organização.
PENALIDADES
Será passível de desligamento com rescisão e multas ao participante que:
- Cujo condutor do veículo ingerir bebidas alcoólicas durante o período do transcurso do roteiro, entre a
saída e a chegada.
- Os participantes que forem flagrados jogando lixo em qualquer ponto do roteiro no meio ambiente.
- Todo e qualquer lixo deverá ser mantido dentro do veículo até o final do percurso.
- Tiver atitudes anti-desportivas:
 Agredir ou desrespeitar outros participantes ou membros da Organização em qualquer momento
durante todo o evento
 Em caso de acidente envolvendo veículos de terceiros (não participantes) ou transeuntes locais, o(s)
participante(s) deverão avisar o mais rápido possível a Organização e também deverão permanecer
no local até a chegada da organização para receber as orientações necessárias.
 O participante que não cumprir este item, além de ser desligado estará sujeito às penalidades
previstas no Código de Trânsito Brasileiro e código civil.
RECLAMAÇÕES
Todo participante e/ou acompanhante que se julgar prejudicado terá direito a apresentar
reclamações individuais que serão encaminhadas ao Diretor do evento o qual será analisada com a maior
brevidade possível.
COMUNICAÇÃO
Os Organizadores da são as únicas autoridades que permitem qualquer tipo de publicidade com
respeito ao evento que está participando. Os membros da Organização, todos os demais participantes
e/ou envolvidos com o evento autorizam o uso de sua imagem, cinética e eletrônica, para fins comerciais,
editoriais, promocionais e publicitários.
RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE
É de suma importância que todos os participantes leiam e conheçam este Regulamento e também o
contrato de prestação de serviço do evento, caso haja, uma vez que lá são observados e seguidos itens
não definidos neste Regulamento.
Alguns trechos serão feitos no interior de propriedades particulares. Portanto, dependerão do
comportamento de cada participante a imagem que o evento trará aos moradores, proprietários e
curiosos.
Colabore para que o evento seja um esporte sadio e de alto nível, para que sempre seja possível
contarmos com boas viagens e angariar a simpatia do público para os próximos eventos.

Atenciosamente, ORGANIZAÇÃO NEW EXPERIENCE 4x4.

