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MX PRO TOUR 2019 - TERMOS E CONDIÇÕES 

 

A Yamaha Motor Europe N.V. – Sucursal em Portugal, com sede em Rua Cidade de Córdova 1 - Alfragide 
2610-038 Amadora, de ora em diante designada por Yamaha, é organizadora do “MX PRO TOUR 2019”, de 
ora em diante designado por Evento, que terá lugar na Pista do Areeiro em Rio Maior, nos dias 19 e 20 de 
outubro de 2019, das 9:00 às 16:30 horas.  

 

(a) EVENTO:  

1. O Evento consiste num contacto dinâmico em pista, previamente definido pela Yamaha. O intuito do Evento 
é apenas proporcionar um contacto dinâmico aos Participantes onde terão oportunidade de experimentar as 
motos Yamaha.  

2. O Evento não envolve qualquer competição entre os Participantes e não dá lugar à atribuição de prémios.  

3. A Yamaha reserva-se o direito de alterar os horários do Evento sem aviso prévio, caso tal seja necessário 
para uma adequada realização do Evento, nomeadamente para garantir questões de segurança.  

4. A realização do Evento poderá ser cancelada ou limitada sem aviso prévio em função das condições 
climatéricas locais e caso não estejam reunidas as condições adequadas (nomeadamente de segurança) para 
realização do Evento, o que será aferido e decidido pela Yamaha.  

5. A Yamaha e/ou os seus representantes prestarão aos Participantes as instruções e informações 
relacionadas com as regras do Evento, que os participantes deverão respeitar.  

 

(b) PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES:  

6. Para participarem no Evento, os interessados têm de proceder à respetiva inscrição, sendo as inscrições 
realizadas através de formulário online em https://www.yamaha-motor.eu/pt/pt/experience/mx-pro-tour-2019/ 

7. Apenas no caso de não serem preenchidas a totalidade das vagas de participação no Evento através da 
inscrição online, poderão ser aceites inscrições no próprio dia e local do Evento (Pista do Areeiro em Rio Maior). 

8. A inscrição no Evento não comporta custos para os Participantes.  

9. A participação no Evento encontra-se aberta a todos os interessados, desde que (i) sejam maiores de idade, 
ou menores de idade entre os 9 e 15 anos acompanhados pelo seu representante legal; (ii) aceitem 
expressamente os presentes Termos e Condições que regulam o Evento; (iii) cumpram as demais condições 
constantes dos presentes Termos e Condições; (iv) efetuem o teste de despiste de álcool no sangue, e (v) 
cumpram as demais regras que lhes serão transmitidas pela Yamaha e/ou pelos guias.  

10. A participação no Evento encontra-se vedada a todos os administradores, funcionários e colaboradores da 
Yamaha.  

11. Sem prejuízo do previsto no número 7 dos presentes Termos e Condições, o número de participações é 
limitado a 300 (trezentos) inscrições, pelo que a Yamaha reserva-se o direito de recusar a 
inscrição/participação no Evento quando o número de inscrições tiver sido ultrapassado.  

12. A Yamaha poderá ainda recusar a inscrição e/ou participação no Evento de todos aqueles que não 
cumpram os requisitos previstos nos presentes Termos e Condições e/ou sempre que considerem existir 
incumprimento das obrigações constantes do ponto (c) dos presentes Termos e Condições (ou tenham dúvidas 
relativamente ao respetivo cumprimento), mesmo que a inscrição tenha sido efetuada e confirmada. Este juízo 
compete, exclusivamente, à Yamaha.  

13. A inscrição de menores de idade implica a identificação do seu representante legal no formulário de 
inscrição, sendo que, o representante legal deverá estar presente e acompanhar o participante no dia do 
evento. 

 

(c) OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES:  

14. Para participarem no Evento, os participantes obrigam-se a:  
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(i) inscrever-se previamente no Evento;  

(ii) proceder à assinatura do termo de responsabilidade.  

(iii) previamente ao início do Evento, informar a Yamaha e os guias do seu nível de conhecimento e 
experiência de condução.  

(iv) a exibir à Yamaha e aos guias título de condução válido para efeitos de participação no Evento em 
momento prévio ao seu inicio e sempre que solicitado. (com a exceção do teste em pista)   

(v) a cumprir as regras de trânsito durante todo o Evento. (com a exceção do teste em pista)   

(vi) não se encontrar sob a influência de bebidas alcoólicas ou substâncias psicotrópicas (drogas), o que 
os Participantes declaram aceitar e cumprir.  

(vii) levar vestuário adequado à participação no Evento.  

No caso do MX PRO TOUR: Calças com proteção adequada, colete de proteção de tórax e 
ombros, botas de motocross, joelheiras, cotoveleiras, luvas de moto, óculos/goggles e 
capacete integral. 

(viii) a se fazer acompanhar do seu representante legal, no caso do participante menor de idade. 

 

(d) RESPONSABILIDADE  

15. O Evento consiste apenas num contacto dinâmico em pista e ou estrada, o que comporta o risco inerente 
à condução de veículos em estrada. Os Participantes reconhecem que o Evento comporta tal risco e assumem 
o respetivo risco.  

16. A Yamaha não se responsabiliza por quaisquer acidentes, prejuízos ou danos que ocorram durante o 
Evento, causados aos participantes ou a terceiros, e que decorram de atos e condutas dos participantes e/ou 
de terceiros, seja de que natureza for. 

17. Os atos e condutas dos participantes e terceiros são da inteira e exclusiva responsabilidade dos mesmos 
(e dos seus representantes legais no caso de participantes menores de idade). 

 

(e) OUTRAS CONDIÇÕES:  

18. A Yamaha não disponibilizará qualquer tipo de vestuário aos Participantes para efeitos de participação no 
Evento.  

19. Não é permitida a entrada de animais no Evento.  

 

(f) DADOS PESSOAIS:  

20. Os dados pessoais fornecidos à Yamaha pelos participantes serão tratados por esta entidade, na qualidade 
de responsável pelo tratamento de dados, para efeitos de gestão da participação no Evento, e por um período 
de 2 anos. Os participantes expressamente autorizam esta recolha através da aceitação dos presentes Termos 
e Condições.  

21. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes no âmbito do Evento são verdadeiros, completos e atuais. 
A prestação de falsas declarações implica automaticamente a exclusão na participação do Evento. 

22. Mediante consentimento expresso do titular dos dados, os dados pessoais recolhidos no âmbito do Evento 
podem ainda ser utilizados (pelo período de 2 anos) para efeitos de promoção e divulgação de produtos e/ou 
serviços ou outros que lhe sejam acessórios oferecidos pela Yamaha ou por qualquer um dos seus 
concessionários autorizados. A Yamaha disponibilizará, a pedido do titular no momento da recolha dos dados 
ou em momento posterior mediante envio de email para o endereço abaixo indicado, a listagem completa e 
atualizada dos concessionários a quem os dados são comunicados.  

23. O titular dos dados pessoais pode, a todo o tempo, exercer os seus direitos de acesso, retificação, 
cancelamento e oposição (incluindo os pedidos de revogação do consentimento em relação à receção de 
comunicações de cariz comercial) em relação à Yamaha e à sua rede de concessionários, contactando para o 
efeito o departamento comercial da Yamaha na sua sede ou através do seguinte endereço de e-mail: 
yamaha@yamaha-motor.pt 

mailto:yamaha@yamaha-motor.pt

