GERAL

1.

Os prêmios relatados neste regulamento tem suas cores, material, tamanhos e formas definidos a livre
critério da AMIKA.

2.

As premiações mencionadas neste regulamento são de caráter cultural e visam exclusivamente premiar
os participantes e incentivar a prática do kart amador no país.

3.

Para todas as premiações previstas neste regulamento, os contemplados autorizam, desde já e sem
qualquer remuneração, o uso de seus nomes, imagens e vozes em filmes, vídeos, fotos, cartazes,
anúncios e marketing direto, com o intuito de divulgar o resultado da premiação.

4.

Todas as premiações relatadas neste regulamento são pessoais e intransferíveis e serão entregues
diretamente aos vencedores, ou aos seus representantes legais, no dia da festa de premiação e
confraternização da AMIKA a ser realizada no término dos campeonatos, em data estabelecida no
calendário do nosso site.

5.

Caso algum item relatado neste regulamento, esteja em falta no mercado no período da compra ou não
possa ser adquirido pela AMIKA, por qualquer que seja o motivo, será realizada a compra e entrega de
produto de valor e características similares.

6.

Poderão ser acrescentados mais prêmios a este regulamento tendo em vista um eventual surgimento de
patrocinadores, que desejarem expor suas marcas em troca de brindes ou produtos oferecidos aos
pilotos.

7.

O direito aos prêmios prescreverá em 90 dias a contar da data da festa de premiação, previamente
publicada no site da AMIKA.

8.

A AMIKA irá distribuir dentre os pilotos premiados o produto VALE-PRÊMIO de empresas parceiras, que
serão oferecidos em diversos valores diferentes, dependendo da classificação final do piloto, e que
poderão ser trocados ou negociados nas lojas ou websites dessas empresas parceiras.

9.

As negociações do VALE-PRÊMIO deve ser tratada diretamente com as empresas parceiras através de
seus canais de comunicação ou lojas físicas, ficando essas empresas totalmente responsáveis pela
entrega e prazos de garantia dos produtos comercializados, não sendo a AMIKA responsável por essas
comercializações ou seus produtos.

10.

A AMIKA não negociará com o contemplado, em nenhuma hipótese, a troca de produtos por outros,
mesmo de similar valor, ou por valores em dinheiro, devendo o contemplado aceitar o prêmio, conforme
descrito nesse regulamento e entendendo o espírito das premiações, conforme descrito no item 2.

PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS

11.

Serão premiados com troféus os 6 primeiros colocados de cada corrida realizada em todos os
campeonatos oficiais da AMIKA, com etapas mensais.

12.

Ao término do campeonato, serão premiados com troféus e VALES-PRÊMIO de empresas parceiras, os
pilotos ranqueados de acordo com a lista de premiações do item 15.
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13.

Além dos prêmios relacionados no item 15, a AMIKA oferecerá também a “Premiação Especial” que
será distribuída mediante sorteio a ser realizado da seguinte forma:
13.1 – Todos os pilotos premiados recebem uma pontuação denominada de “ponto-bônus”, que varia de
acordo com sua classificação final e proporcional ao número de participantes e valores pagos pela
participação em cada campeonato. Esta pontuação pode ser verificada na coluna “PB” do item 15.
13.2 – Cada ponto-bônus obtido pelo piloto, corresponde a um cupom, que será colocado numa urna
para a realização dos sorteios dos “Prêmios Especiais”.
13.3 - O sorteio será realizado no dia da festa de premiação, da forma que melhor convier à AMIKA.

14.

Apenas os pilotos que comparecerem na Festa de Premiação da AMIKA, terão direito a concorrer aos
prêmios do item 13.

15.

RELAÇÃO DE PREMIAÇÕES E PONTO-BÔNUS POR CAMPEONATOS
Veja na tabela abaixo a relação completa de todas as premiações entregues em cada campeonato, suas
distintas classificações finais e prêmios extras, que são entregues através de sorteios ou por participação
especial.
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16.

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS PARCEIRAS

Os vale-prêmios devem ser resgatados nas empresas parceiras relatadas nesse item, e seguindo as
regras de troca e validação descritas nos itens 8, 9 e 10 deste regulamento.
AMIKA
O associado AMIKA poderá trocar seu vale em eventos oficiais da entidade considerando 80% do
valor de seus vales, ou seja, se por exemplo o associado receber R$ 200,00 em vale-prêmios,
receberá R$ 160,00 (80%) desse valor para serem gastos em campeonatos, endurances ou
torneios oficiais da AMIKA.
Fredy Kart
Website: www.fredykart.com.br
E-mail: fredykart@fredykart.com.br
Endereços:


Kartódromo Granja Viana: Rua Dr. Tomas Sepe, 443 – Jd. Da Glória – Cotia – SP / Tel: 11
4702-5055



Kartódromo Nova Odessa (MMOA): Rod. Anhanguera, km 116 – Jd. Palmeiras – Nova
Odessa – SP / Tel: 19 3466-5506



Rua João Capez, 121 Jd. Guançã São Paulo – SP / Tel: 11 2989-5347

Spartacus Racer
Website: www.sracer.com.br
E-mail: contato@sracer.com.br
Telefone: Cayto: 11 9.8445-0489 / Alex: 11 9.9769-7919
T2A CLUBE
Website: www.t2aclube.com.br
E-mail: contato@t2aclube.com.br
Telefone: 11 3485-6888
Endereço: Alameda dos Nhambiquaras, 2068 – Moema / São Paulo – SP
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CONCLUSÃO
17.

Todo piloto inscrito atesta estar ciente da documentação aqui contida e aceita as normas de
funcionamento da AMIKA e seus campeonatos.

18.

O presente Regulamento foi elaborado pela AMIKA. Fica terminantemente proibida a
utilização total ou parcial das normas técnicas e desportivas e/ou nomenclaturas e
referências nele contidas, em competições que não tenham a supervisão da AMIKA ou
associação filiada.
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