REGULAMENTO DA CAMPANHA DE INCENTIVO À ADESÃO A ASSOCIAÇÃO DE
AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS PESADOS - AUTO TRUCK, INTITULADA “SEJA UM JOGADOR DE
FUTEBOL”
Esta Campanha, denominada “SEJA UM JOGADOR DE FUTEBOL” (doravante CAMPANHA),
é promovida pelos organizadores Associação de Automóveis e Veículos Pesados - Auto Truck.,
pessoa jurídica de direito privado estabelecida na Rua Paulo Freire de Araújo, nº 199, Bairro
Estoril, CEP.: 30494-280, Belo Horizonte/MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09540224/000160, website: www.autotruck.org.br (doravante AutoTruck ou ORGANIZADOR), reger-se-á
pelos seguintes termos:
I - DEFINIÇÕES:

1.

Para o fim do disposto neste REGULAMENTO serão adotadas as seguintes definições:

a)

SEJA UM JOGADOR DE FUTEBOL: canal digital criado pela Auto Truck para os
participantes se inscreverem para participar de processo seletivo de atletas que irão compor a
base dos clubes de futebol América, Atletico e Cruzeiro, onde serão avaliados pelo corpo
técnico dos referidos clubes e se aprovados farão testes específicos naqueles clubes.

b) ATLETA: A pessoa física entre 10 (dez) e 17(dezessete) anos completos até a data do
evento, residente no Brasil, filhos de ASSOCIADOS DA AUTO TRUCK ou filhos de SÓCIO
TORCEDOR no cartão fidelidade do clube participante, ou inscrito em PROJETO SOCIAL que
possuem condições técnicas e físicas para participarem da seletiva dos CLUBES América
Futebol Clube, Clube Atlético Mineiro e Cruzeiro Esporte Clube.

c) PARTICIPANTE: Pessoa fisica ou jurídica, com capacidade jurídica, associado ativo da
Auto Truck ou sócio de cartão fidelidade de um dos clubes participantes e Projeto Social.

d) CATEGORIAS: Significam as seguintes modalidades, nos termos do Contrato de
Patrocínio, masculino de base (entendem-se as categorias, sub11, sub13, sub15 e sub17);
feminino sub17.

e) CLUBES: América Futebol Clube, Clube Atlético Mineiro e Cruzeiro Esporte Clube
II – OBJETIVO

2.

Esta CAMPANHA tem por objetivo a inscrição dos ATLETAS pelos PARTICIPANTES
na seletiva dos CLUBES, os quais sejam filhos (as) de associado ativos da AUTO TRUCK ou
que aderirem à AUTO TRUCK, aderir ou ser um SÓCIO DO CARTÃO FIDELIDADE do
respectivo CLUBE, ou ser inscrito em algum PROJETO SOCIAL e que cumprirem as regras
estabelecidas e condições neste Regulamento.
III – PERÍODO DE VIGÊNCIA

3.

Esta CAMPANHA vigorará a partir do dia 02/02/2021 até 10/03/2028.

3.1.1. Serão válidas as inscrições realizada entre 00h01min do dia 01/02/2021, considerando-

se o horário oficial de Brasília – DF.

ORGANIZADOR. IV 4.1. Compõem a presente CAMPANHA, a inscrição do filho de associados da AUTO TRUCK,
através de plataforma digital para participar de seletivas dos CLUBES. Caso não seja um
associado basta preencher requisitos em termo de adesão da proteção veicular da Autotruck, a
partir da data de contratação e vistoria do veículo válida desde caso haja autorização das
autoridades públicas sanitárias em razão do COVID-19.
4.2. Inscrição do filho do sócio torcedor no cartão fidelidade do respectivo CLUBE, através de
plataforma digital para participar de seletiva do CLUBE detentora do respectivo cartão. Caso não
seja um sócio torcedor basta contratar junto ao CLUBE e se inscrever obdecidos os criterios e
regras deste regulamento caso haja autorização das autoridades públicas sanitárias em razão do
COVID-19.
4.3. Inscrição de participante em PROJETO SOCIAL será realizada pelo coordenador de cada
projeto social, no limite das vagas disponível para cada projeto e aos criterios e regras deste
regulamento através de plataforma digital para participar de seletivas dos CLUBES caso haja
autorização das autoridades públicas sanitárias em razão do COVID-19.
4.4. Após a confirmação da inscrição via e-mail, a ORGANIZADORA providenciará o cadastro
no sistema dos CLUBES, o qual organizará por faixa etária e posição em campo de cada atleta,
conforme item I -D deste Regulamento, aberta nos termos desta Campanha.
4.5. Fica vedada qualquer transferência ou cessão, a qualquer título, do direito à participação.
4.6. A contratação e a aprovação da adesão a associação AUTO TRUCK está condicionada
à prestação das informações e documentos exigidos para seu cadastro na “AUTO TRUCK”,
do termo de adesão, vistoria válida, pagamento da taxa de adesão e à análise pela
organizadora.
4.7. A organizadora reserva-se o direito de confirmar a veracidade dos dados informados
pelos participantes, sendo sumariamente desclassificados aqueles que prestarem
informações falsas, incompletas ou incorretas.
4.8. Se, por qualquer razão alheia à vontade do PARTICIPANTE, houver interrupção no
cadastramento, de maneira que não seja concluída a operação, o PARTICIPANTE terá nova
oportunidade de efetivá-la para participar, desde que no PERÍODO DA CAMPANHA.
4.9. As inscrições nos termos do presente REGULAMENTO são pessoais e intransferíveis.
4.10. A inscrição na seletiva dos CLUBES prevista neste Regulamento não é cumulativa com
quaisquer outros prêmios ou benefícios oferecidos pela AUTO TRUCK em outras campanhas.
4.11. Caberá ao PARTICIPANTE a consulta de todas as condições e leitura prévia do
Regulamento,
disponível
no
website
da
ORGANIZADORA
em:
www.peneiraatletico.autotruck.org.br.

V - DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Os PARTICIPANTES autorizam a ORGANIZADORA de forma gratuita, independentemente de
qualquer ônus, em caráter irrevogável e irretratável, a utilizar o nome, imagem e som de voz do
ATLETA pelo período de 01 (um) ano, a contar da inscrição na seletiva, para fins de divulgação da
CAMPANHA, da ORGANIZADORA, em quaisquer canais de comunicação, no Brasil e/ou no
exterior, a exclusivo critério da ORGANIZADORA.
6.2. Os participantes com idade inferior a 14 (quatorze) anos poderão participar da Campanha,
contudo, a participação destes será permitida com finalidade lúdica, recreativa e educacional,
dentro da modalidade de desporto educacional, de integração social e sua formação para o
exercício da cidadania e a prática do lazer, onde todos os participantes serão agraciados com
medalhas de participação.
6.3. A responsabilidade da ORGANIZADORA limita-se à adesão á associação auto truck e à
inscrição dos ATLETAS na seletiva.
6.4. A responsabilidade dos CLUBES limita-se a avaliação dos ATLETAS inscritos pelos seus
profissionais das categorias, baseando exclusivamente em sua metodologia e técnica.
6.5. Cada CLUBE terá seu regulamento próprio nas avaliações, bem como os procedimentos na
condução da seletiva e no convite a compor os treinamentos na base.
6.6. As fichas de inscrição serão preenchidas através do site da campanha e anexado cópia da
documentação exigida: certidão de nascimento ou RG válido, atestado médico e “termo de
autorização de atleta menor de idade”. No dia da seletiva obrigatório apresentação do documento
de identidade do participante.
6.7. É proibido o uso de camisas de qualquer agremiação.
6.8. Se apresentar 30 minutos antes do início munidos de chuteira, calção preto e blusa branca.
6.9. Não será aceito inscrições no dia e local da seletiva.
6.10. Acompanhantes, pais e responsáveis não terão acesso ao campo.
6.11. Na hipótese de conflito entre o disposto neste REGULAMENTO e o disposto nos demais
materiais de divulgação da CAMPANHA, prevalecerá o disposto neste REGULAMENTO.
6.12. As omissões, dúvidas ou conflitos relacionados à CAMPANHA ou ao presente
REGULAMENTO serão solucionados, de forma soberana e irrecorrível, por uma comissão
formada por 01 representante do CLUBE e 01 (um) representante da ORGANIZADORA.
6.13. A mera participação nesta CAMPANHA caracteriza conhecimento e aceitação total e
irrestrita pelos PAIS DOS ATLETAS de todos os termos e condições previstas no presente
REGULAMENTO servindo, ainda, como declaração de que os ATLETAS inscritos estão aptos
fisicamente a participarem do teste e possuem conhecimento das regras do futebol e que praticam
esportes diariamente.
6.14. Caso durante o período de vigência da CAMPANHA seja detectada qualquer forma de
irregularidade ou descumprimento do regulamento pelo PARTICIPANTE que influencie, direta ou
indiretamente, na participação e inscrição do atleta nesta CAMPANHA, serão estes
desclassificados e perderão o direito a participação na seletiva, sem que lhes caiba o direito de
pleitear qualquer compensação em razão da aludida desclassificação, a que título for.
6.15. Esta CAMPANHA não implica qualquer modalidade de sorteio, distribuição ou operação
assemelhada na forma da Lei nº 5.768/71, não estando desta forma sujeita à autorização prévia
estabelecida nessa legislação.

6.16. A ORGANIZADORA não se responsabiliza por eventuais danos decorrentes de problemas
de ordem técnica, alheios a sua vontade, relacionados a falhas de comunicação em função da
incompatibilidade de sistemas operacionais ou em decorrência de qualquer problema relativo à
telecomunicação, inclusive à indisponibilidade temporária do sistema da mesma; interrupção da
CAMPANHA ou da publicação do REGULAMENTO no site por problemas de acesso à rede de
Internet, intervenção de hackers, vírus, manutenção, queda de energia, falha de software ou
hardware, bem como por caso fortuito ou força maior. Em tais hipóteses, a ORGANIZADORA
não estará obrigada a prorrogar o período de participação.
6.17. A ORGANIZADORA reserva-se o direito de alterar este REGULAMENTO ou de cancelar a
CAMPANHA a qualquer momento, a seu exclusivo critério ou em decorrencia de veto pelas
autoridades sanitárias em razão do COVID-19, sem que, neste caso, tenham os Participantes ou
Atletas direito a qualquer compensação, seja a que título for. Nessa hipótese, os Participantes
serão comunicados pela ORGANIZADORA através dos mesmos meios utilizados para
divulgação da CAMPANHA.
6.18. A participação na presente CAMPANHA não gera qualquer outro direito aos
PARTICIPANTES ou ATLETAS além dos expressamente estabelecidos neste
REGULAMENTO, uma vez cumpridas as suas exigências.
6.19. O REGULAMENTO desta CAMPANHA será disponibilizado pela ORGANIZADORA aos
PARTICIPANTES em sua página eletrônica pelo link: peneiraatletico.autotruck.org.br.
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