
 
 
 
 
 
 

 

TEST RIDE 
RIDE EXPERIENCE & TEST RIDE 

 
Regulamento 

 
Pensando sempre na segurança dos nossos usuários, criamos algumas regras para que sua participação 
seja a mais segura possível. 
 
Para participar do RIDE EXPERIENCE – Salão Duas Rodas 2019, é necessário observar as informações 
abaixo e preencher os seguintes requisitos: 
 

1) O Receptivo da atração RIDE EXPERIENCE funcionará entre 19 e 23 de novembro, das 14h00 
às 21h00, e no dia 24 de novembro, das 11h00 às 18h00, sendo que a pista funcionará entre 
19 e 23 de novembro, as 14h30 às 22h00 e no dia 24 de novembro, das 11h30 às 19h00 (* 
pista OFF ROAD segue horários distintos. Observar regulamento específico);  

2) O participante deve ter idade mínima de 18 anos e portar CNH (Carteira nacional de 
Habilitação), categoria “A”, dentro do prazo de validade, não sendo válidas CNHs em 
prazo/período de experiência;  

3) O participante deverá apresentar seu ingresso, categoria “RIDE EXPERIENCE” ou pulseira 
específica TEST RIDE para participar da atração, sendo, então, atendido por ordem de chegada;  

4) O ingresso categoria “RIDE EXPERIENCE” dá direito, ao participante, de escolher entre duas 
modalidades de test-ride (ON ROAD e OFF ROAD), e três marcas participantes. 
Obrigatoriamente, cada opção deverá ser por um modelo distinto de motocicleta, resultando 
em três modelos distintos ao final da atração/experiência; 

5) O participante convidado por uma das marcas, já terá a modalidade e marca definidos pela 
pulseira TEST RIDE que estiver portando, podendo optar por um dos modelos disponibilizados 
pela marca;  

6) O participante deverá ler e assinar o Termo de Responsabilidade apresentado no momento 
de sua participação, junto ao balcão de atendimento da atração;  

7) O participante deverá realizar o teste do bafômetro para comprovar, no momento do test ride, 
sua capacidade de condução, quanto a não ingestão de bebida alcóolica;  

8) O participante será dividido em grupos, conforme capacidade da pista e disponibilidade de 
modelos, e, participará de um briefing técnico, onde serão apresentadas, pela equipe técnica 
de operação da atração, as características da pista e normas de segurança e condução;  

9) O participante deverá, obrigatoriamente, utilizar equipamentos de segurança (capacete, luva, 
calçado fechado e calças). A Organização, a título de empréstimo, disponibilizará um número 
limitado de capacetes. Sugerimos que o participante leve seu próprio equipamento;  

10) O participante que optou pela categoria ON ROAD, tendo passado pelo briefing técnico, 
conforme marca e modelo escolhidos, seguirá acompanhado, em comboio, coordenado pela 
equipe técnica de operação, em test-ride através do Circuito ON ROAD, com cerca de 2km de 
extensão, dando uma volta completa no circuito. Retornando ao ponto de partida, partirá para 
o segundo test-ride, conforme marca e modelo escolhidos, seguindo a mesma dinâmica do 
primeiro teste. Retornando ao ponto de partida, realizará o terceiro e último test-ride, 
seguindo dinâmica similar às duas primeiras;  



 
 
 
 
 
 

11) O participante que optou pela categoria OFF ROAD (* pista OFF ROAD segue horários distintos. 
Observar regulamento específico), tendo passado pelo briefing técnico, será transportado, 
através do Transfer Oficial da atração, até a pista OFF ROAD, para seguir, onde, então, 
conforme marca e modelo escolhidos, em comboio, coordenado pela equipe técnica de 
operação, seguirá pelo Circuito OFF ROAD, com cerca de 1km de extensão. Retornando ao 
ponto de partida, será acompanhado ao Transfer Oficial, retornando ao receptivo da atração, 
como última etapa de sua experiência;  

12) A equipe técnica de operação tem autonomia para interromper o teste a qualquer momento, 
em caso de excessos, falta de segurança ou qualquer outra discordância do participante com 
as normas estabelecidas e apresentadas no briefing técnico;  

13) O participante, no momento do test-ride, deverá obedecer a equipe técnica de operação e os 
pilotos de seu comboio, quanto a velocidade máxima e modo de condução, podendo ter sua 
participação interrompida em caso de descumprimento;  

14) Fica proibida condução sem ambas as mãos no guidão, bem como elevando demasiadamente 
o giro das motocicletas, sob risco de interrupção imediata do teste;  

15) As condições climáticas podem afetar os testes, restringindo a dinâmica, ou mesmo 
impossibilitando (cancelando) a atração, parcialmente ou totalmente. A segurança do 
participante é a principal característica a ser preservada na atração;  

16) No caso de perdas e/ou danos decorrentes de acidentes e/ou incidentes, os mesmos correrão 
por conta exclusiva do participante, estando isenta a Organizadora, bem como seus 
patrocinadores e prestadores de serviços, de quaisquer responsabilidades, sejam por danos 
morais, estéticos, materiais, lucros cessantes e/ou de qualquer outra natureza; 

17) O participante autoriza desde já, a título permanente e gratuito, em caráter irrevogável e 
irretratável, a divulgação de seu nome, dados pessoais, imagem, som de voz, etc. pela 
Organizadora em quaisquer promoções, comunicações e/ou atividades relacionadas ao test-
ride, bem como a reproduzi-los em qualquer meio físico disponível para sua divulgação, 
podendo a empresa promotora utilizá-los total ou parcialmente, seja em fotos, cartazes, 
filmes, spots em qualquer tipo de mídia (analógica ou digital) e peças promocionais para a 
divulgação do curso ou em quaisquer outros suportes e/ou meio de transmissão, 
retransmissão digital, enfim, qualquer meio de difusão audiovisual ou visual com ou sem 
provedor, sem que a promotora/organizadora tenha que fazer quaisquer pagamentos para 
tanto;  

18) O participante, no ato da adesão, autoriza a Organizadora a armazenar em banco de dados as 
informações contidas no cadastro, para uso futuro conforme sua necessidade e conveniência;  

19) O RIDE EXPERIENCE ON ROAD tem capacidade de 1.000 testes por dia e o OFF ROAD de 250 
testes por dia, sendo as vagas limitadas. 

 
 
 

Organização Salão Duas Rodas 


