REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Motociclista, esta área foi criada especialmente para que você possa ter uma experiência com
modelo desejado. Pensando sempre na segurança dos nossos usuários, criamos algumas regras para
que sua participação seja a mais segura possível. Para participar do Duas Rodas Experience e estar
apto a pilotar um dos modelos, será necessário observar as informações abaixo e preencher os
seguintes requisitos:


Período de funcionamento do receptivo:
- De 14 a 18 de novembro: das 13h30 às 21h
- Dia 19 de novembro: das 10h30 às 18h



Período de funcionamento da pista:
- De 14 a 18 de novembro: das 14h00 às 22h
- Dia 19 de novembro: das 11h00 às 19h



O participante deve ser maior de 18 anos.



Ser portador do ingresso na categoria Box Super Fã ou convidado (a) de algum patrocinador
do Duas Rodas Experience, que fornecerá uma pulseira de acesso ao teste.



O participante deverá passar pela triagem no receptivo do evento, sendo obrigatório:
- Apresentar CNH categoria A dentro do prazo de validade
- Ler e assinar os termos de responsabilidade apresentados pela organização
- Preencher todas as informações requeridas na ficha de inscrição
- Fazer o teste de bafômetro para comprovar que não ingeriu bebida alcoólica



O DUAS RODAS EXPERIENCE tem a capacidade total de realização de 1000 testes por dia. Por
este motivo as VAGAS SÃO LIMITADAS exclusivas para categoria de ingresso Box Super Fã
ou ser convidado (a) de algum patrocinador do Duas Rodas Experience.



O participante será atendido por ordem de chegada e mediante a disponibilidade e sujeito a
espera, desde que se enquadre na categoria citada acima (Box Super Fã e Convidado).



É obrigatório o participante estar presente no briefing de segurança ministrado pela
organização do Duas Rodas Experience.



Não é permitida a condução de passageiros na garupa.



O participante deve levar o seu próprio capacete para realização do teste.



O uso de capacete é obrigatório durante todo o período de teste.



A velocidade, e circuito realizado, assim como o numero de voltas que o participante poderá
realizar, será determinado pelos instrutores que acompanharão os participantes.



O participante não poderá, em hipótese nenhuma, ultrapassar o instrutor guia.



Durante o teste o participante deverá manter as duas mãos no guidão.



O participante só poderá parar a moto ao final do teste.



Não será permitida qualquer manobra perigosa como levantar qualquer uma das rodas do
chão ou a prática de derrapagem.



É proibido elevar demasiadamente o giro do motor durante o teste, isso pode causar danos e
prejudicar o ride.



O teste deverá ser feito somente nas áreas demarcadas pela organização.



No caso de chuva ou quaisquer intempéries, fica a critério da organização continuar ou não
as atividades.
Após a finalização de sua experiência, solicitamos a especial atenção para realização da nossa
Pesquisa de Satisfação.



Atenciosamente
Organização Duas Rodas Experience

