REGULAMENTO SUZUKI DAY 2020
ARTIGO 1- DEFINIÇÃO
O Suzuki Day consiste em um passeio para proprietários de veículos da marca Suzuki.
Serão realizados 09 eventos ao longo de 2019 conforme calendário oficial da Suzuki que
está disponível do site www.suzukiveiculos.com.br
Cada evento será realizado em dois dias, ambos com a mesma programação.

ARTIGO 2- 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 e com
seus veículos, isentando organizadores e patrocinadores de quaisquer acidentes,
independentemente do tipo ou natureza que possam ocorrer antes, durante ou depois
do evento.

ARTIGO 3 – CALENDÁRIO
O calendário será divulgado pela Suzuki Veículos no site www.suzukiveiculos.com.br.

ARTIGO 4 – CATEGORIAS
1. NUMA BOA – para quem não possui nenhuma ou pouca experiência. Organizado
especialmente para os proprietários dos modelos S-Cross, Vitara, novatos de Jimny, Grand Vitara e
SX4 (apenas versões 4x4). Um passeio descontraído, voltado para quem quer curtir um final de
semana legal e diferente. No roteiro: belas paisagens, paradas estratégicas com atrativos culturais
ou gastronômicos.
2. NUMA ADRENA – uma opção de trilha com uma pegada um pouco mais off road, para quem
quer mais adrenalina. Neste grupo é necessário conhecimento básico de direção fora de estrada.

ARTIGO 5 – INSCRIÇÕES E PARTICIPANTES
É obrigatória a inscrição pela internet, sendo que a mesma será aberta duas semanas
antes do evento (em uma segunda feira) às 08h00 e será encerrada às 17h00 da quinta
feira antes do evento ou quando for atingido o número máximo de participantes,
prevalecendo o que ocorrer primeiro.
O limite de inscritos é de 60 carros no sábado e 60 carros no domingo. As 60 vagas serão
divididas em 30 vagas para a categoria Numa Adrena e 30 vagas para Numa Boa. As
vagas podem variar de acordo com a etapa.
Caso um participante não possa comparecer, deverá cancelar sua inscrição, através do
site da Suzuki Veículos até as 17h00 da quinta feira anterior ao evento, e sua vaga será
cedida aos integrantes da fila de espera, se houver. Caso não seja possível o

cancelamento até o prazo acima, o participante terá seu CPF bloqueado para outras
inscrições.
5.1 – A taxa de inscrição será a doação de cesta básica (indicamos a de 30 kg). Esta taxa
poderá ser alterada para cada evento de acordo com a necessidade da instituição
atendida. A entrega da doação é no dia e local do evento. A doação é valida para piloto
+ 01 acompanhante. Demais acompanhantes acima de 10 anos, será cobrado uma taxa de
R$ 80,00 (com direito a camiseta do evento e almoço).
5.2 – É obrigatória a apresentação do documento do veículo CRLV (Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo) na secretaria de prova para liberação da inscrição.
Caso o veículo não seja de propriedade do participante, será necessário apresentar,
também, uma autorização de uso de veículos assinada pelo proprietário do veículo para
participar do evento. Esta autorização você encontrará no site www.suzukiveículos.com.br
em manual do competidor.
Se o veículo estiver em nome de Pessoa Jurídica, a autorização deverá estar assinada pelo
representante legal da empresa, exceto no caso de leasing onde o arrendatário é o
participante.
5.3 – O motorista deverá apresentar CNH válida.
5.4 – Não existe restrição de idade para participação. Em caso de menores é necessário
autorização do responsável (comprovados com certidão de nascimento ou outro
documento). O número de acompanhantes não pode exceder a quantidade informada no
documento do veículo.

ARTIGO 6 – VEÍCULOS ADMITIDOS
Serão admitidos no Suzuki Day os seguintes veículos:
1. Categoria Numa Boa
S-Cross Allgrip
Vitara Allgrip
Jimny (todos os modelos)
Vitara 4x4 (até 2000)
Grand Vitara 4x4
SX4 4x4
Samurai 4x4
Sidekick 4x4
2. Categoria Numa Adrena
Jimny (todos os modelos)
Vitara 4x4 (até 2000)
Grand Vitara 4x4
Samurai 4x4
Sidekick 4x4

O carro deve passar pela vistoria no local e data indicados na programação do evento.
Ficará a critério da organização impedir a saída ou continuação no passeio, veículos que
não apresentem as condições mínimas de segurança, como o estado de conservação dos
pneus, luzes, carroceria, vidros, funcionamento da tração 4x4, além dos itens de
segurança obrigatórios exigidos por lei.

ARTIGO 7- ORDEM DE SAÍDA
A ordem de saída para o Suzuki Day será estabelecida pelo organizador.

ARTIGO 8 – SISTEMA DE NAVAGAÇÃO
Opcionalmente será indicado um aplicativo de navegação que poderá ser baixado no
celular do participante com todo o roteiro do passeio.

ARTIGO 9 - O EVENTO E PASSEIO
Cada evento (final de semana) será composto por 02 (dois) passeios. Serão duas
categorias por dia (Numa Boa e Numa Adrena). Os passeios (caso não aconteçam
motivos de força maior como deslizamentos, interrupção de vias, etc.) serão iguais nos 2
(dois) dias.

ARTIGO 10 – CAMISETA PROMOCIONAL
É obrigatório o uso da camiseta promocional durante todo o evento.

ARTIGO 11- PATROCINADORES
O Suzuki Day é um evento realizado pela HPE Automotores do Brasil Ltda através de
captação de patrocínio que explora a visibilidade do evento.
Nos veículos participantes, cada empresa tem sua logomarca aplicada em forma de
adesivo ou capa de estepe.
Não é permitida veiculação de marcas conflitantes nos veículos participantes.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
Alguns trechos percorridos do Suzuki Day podem estar dentro de propriedades
particulares, portanto, caso o participante queira refazer o passeio em outra
oportunidade é necessário solicitar autorização.
Grande parte do passeio acontece por estradas vicinais que transitam automóveis,
bicicletas, motos, cavalos e pedestres. Recomendamos cuidado e respeitem os limites de
velocidade: na terra 30 km/hora e no asfalto o limite da via.

