SISTEMA LOTSE DE PATROCÍNIO PONTUAL
LOTSE Driver

1. LOTSE Driver
É o sistema de premiação para pilotos, viabilizando o desejo da Empresa de incentivar o
crescimento do Automobilismo no Brasil.

2. COMO PARTICIPAR
•
O primeiro passo é solicitar por e-mail a Ficha de Inscrição LOTSE Driver,
através do e-mail lotse@lotse.com.br.
• Após o preenchimento completo e o envio de fotos, você receberá um e-mail
confirmando sua participação no LOTSE Driver.
• Os requisitos para confirmação positiva seguirão o critério de histórico do piloto,
carro, construção e categorias.
3. REGRAS
• As premiações aplicam-se para as provas oficiais
• Os veículos confirmados deverão usar adesivos da LOTSE durante os treinos e
duração da prova. Enviaremos os adesivos que irão ser fixados no exterior e interior
do veículo, conforme especificado no arquivo POSIÇÃO DE ADESIVOS PARA
PATROCÍNIO.
• Os veículos devem estar cumprindo todas as exigências dos regulamentos da
categoria.
•
Nos veículos que não tiverem espaço para os adesivos, a Lotse e o
piloto determinarão o posicionamento.
• É vedada a participação de veículos que já tenham apoio da Lotse ou ostentam
logomarca de concorrentes.
• Poderão ser vedados aqueles que não cumprirem estas regras ou que
apresentarem conduta e postura desaprovada pela patrocinadora.
• As imagens obtidas poderão ser utilizadas pela Lotse para promover a LOTSE
Driver, onde mencionaremos de forma visível o veículo, o piloto e a equipe de
competição.
• A Lotse não se responsabiliza por eventuais acontecimentos ou acidentes que
ocorram com veículos ou pilotos que ostentam nossa marca.
• Este instrumento e a premiação poderão ser alterados, suspenso ou cancelado
conforme a necessidade da Lotse, sendo os participantes comunicados antes das
competições, sem prejuízo para a patrocinadora e patrocinado.

4. PREMIAÇÃO
• As premiações aplicam-se para as provas oficiais:
- 402 metros dos campeonatos Brasileiro de Arrancada,

- 201 metros do ECPA,

• Serão premiados os pilotos que obtiverem o primeiro e segundo lugares
das categorias de arrancada.
• Para que esta premiação seja validada serão necessários ao menos seis
veículos em condições de classificação na categoria premiada, devendo
terminar a prova. E não serão consideradas passadas inválidas ou largadas
queimadas.
• Caso os veículos migrem de categoria, o prêmio só será enviado
considerando que todos pertencem à mesma categoria.
•

A premiação seguirá os resultados oficiais das provas.

• O prêmio deverá ser solicitado pelo piloto em até cinco dias úteis ao
término da etapa da prova e o prêmio será depositado diretamente na conta
indicada em até cinco dias úteis após o recebimento da solicitação de
premiação.

SISTEMA DE PREMIAÇÃO LOTSE Driver
Primeiro lugar: R$ 300,00 em produtos da marca Lotse
Segundo lugar: R$ 100,00 em produtos da marca Lotse

