
 

 

REGULAMENTO DA AÇÃO DE SELEÇÃO DE CASTING  

“RIDER WANTED 2021” 

 

 

Harley-Davidson do Brasil Ltda. 

Avenida do Turismo, n° 2.539, Ponta Negra, CEP 69041-010 

Manaus, Estado do Amazonas 

CNPJ/MF n° 02.273.580/0001-16 

 

1. DA AÇÃO  

 

1.1.  A HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL LTDA. (“Harley-Davidson”) realizará a presente Ação 

de Seleção de Casting (“Ação”) denominada “Rider Wanted 2021”, que tem por finalidade 

selecionar 01 (um) participante residente e domiciliado no Brasil para participar de um programa 

de criação de conteúdo da Harley-Davidson (“Programa”). 

 

1.2. O participante selecionado pela Harley-Davidson terá a sua participação documentada, 

compartilhada e veiculada pela Harley-Davidson por meio de diferentes canais de comunicação. 

 

1.3. A participação na presente Ação não está sujeita a quaisquer fatores aleatórios, 

modalidade de sorteio ou pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou dos 

contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, nos termos do Artigo 3º, 

inciso II, da Lei nº 5.768/71 e do Artigo 30 do Decreto 70.951/72. 

 

2. PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Os interessados em participar da Ação deverão realizar sua inscrição das 08:00 do dia 

15/09/2020 até às 23:59 do dia 15/11/2020 (“Prazo de inscrição”). 

 

2.2. Poderão participar da presente Ação as pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, 

residentes e domiciliadas em território brasileiro, que possuam carteira nacional de habilitação 

– CNH válida para condução de motocicletas (categoria A). 

 

2.2.1. Caso o participante seja estrangeiro, o mesmo deverá comprovar a 

regularidade/legalidade de sua permanência no país. 

 

2.3. O participante declara e garante, de modo expresso, possuir capacidade jurídica para os 

fins desta Ação, bem como de que todas as informações prestadas em razão de sua participação 

são verdadeiras. 

 

2.4. Excluem-se da participação na presente Ação as pessoas físicas com qualquer grau de 

parentesco com empregados das empresas que, direta ou indiretamente, estejam envolvidas na 

organização e operacionalização da Ação, bem como funcionários, estagiários, prepostos, 

administradores, executivos, diretores e/ou consultores da Harley-Davidson. As inscrições das 

pessoas impedidas de participar desta Ação, quando identificadas, serão invalidadas e 

desclassificadas imediatamente. 



 

 

 

2.5. Os interessados em participar da Ação deverão acessar o site https://freedom.harley-

davidson.com/pt_BR-Rider-Wanted-Contest (“Site”), dentro do Prazo de Inscrição, e efetuar um 

cadastro informando: (i) nome completo; (ii) endereço; (iii) data de nascimento; (iv) telefone 

para contato; (v) CPF; (vi) e-mail; (vii) indicar se possui carteira nacional de habilitação – CNH 

para condução de motocicletas (Categoria A); e (vii) fornecer o número de inscrição da CNH. 

 

2.6. Ainda, no momento do cadastro, os participantes deverão responder, em caráter 

mandatório, as seguintes perguntas:  

 

(i) Possui motocicleta atualmente?  

a. Se sim: qual a marca? 

b. Se sim: qual o modelo?  

 

(ii) Quando você está pensando em comprar uma motocicleta? 

 

2.7. É necessário o correto e completo preenchimento do cadastro, sob pena de 

desclassificação, indicando expressamente a aceitação de todos os termos e condições de 

participação estabelecidos neste Regulamento.  

 

2.8. Concluído o cadastro, ainda no Site os participantes deverão responder a seguinte 

pergunta: “Por que eu deveria ser escolhido para ser o motociclista nesta viagem dos sonhos da 

Harley-Davidson?”. A resposta poderá ser apresentada de 02 (duas) formas distintas: 

 

(a) Por meio de 01 (uma) frase, com no máximo 10 (dez) linhas; ou 

(b) Por meio de 01 (um) vídeo, a ser postado pelo participante na plataforma do Youtube, 

com duração máxima de 02 (dois) minutos e limite máximo de 500 (quinhentos) 

megabites. 

 

2.8.1. O uso de vídeos que não obedeçam aos critérios estabelecidos no Item acima levará 

automaticamente ao cancelamento da participação, sem necessidade de prévia 

comunicação. 

 

2.8.2. O upload de vídeos na plataforma do Youtube, bem como o envio dos respectivos 

links dos vídeos para a Harley-Davidson é de exclusiva responsabilidade dos 

participantes. 

 

2.9. Após a inserção da frase ou do link do vídeo, o participante deverá clicar em “Confirmar 

cadastramento e aceitar todas as condições do presente Regulamento”. 

 

2.10. A participação na presente Ação é pessoal e intransferível, sendo limitada a 01 (uma) 

inscrição e resposta por CPF. 

 

2.11. O cadastro e submissão do formulário não gera qualquer direito ou obrigação da Harley-

Davidson convidar o interessado a participar da Ação, sendo que a seleção será realizada de 

acordo com os critérios estabelecidos abaixo. 

https://freedom.harley-davidson.com/pt_BR-Rider-Wanted-Contest
https://freedom.harley-davidson.com/pt_BR-Rider-Wanted-Contest


 

 

 

2.12. Em momento algum poderá a Harley-Davidson ser responsabilizada por inscrições 

perdidas, atrasadas, enviadas erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas. 

 

3. DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

 

3.1. São critérios que invalidam a participação na presente Ação: falsificação, adulteração, 

omissão de informações ou fornecimento de informações parciais, falsas ou improcedentes, 

impossibilidade de identificação do selecionado ou o não cumprimento de quaisquer dos 

requisitos estabelecidos neste Regulamento. 

 

3.2. O Participante será excluído da Ação, imediatamente, em caso de qualquer tentativa de 

manipular ou burlar os procedimentos de participação na Ação, fraude comprovada ou qualquer 

outra forma ilícita e/ou emprego de meios mecânicos, robóticos fraudulentos ou escusos para 

a obtenção de benefício/vantagem, ainda que nem toda a participação tenha se valido ou se 

consumado nestas condições. 

 

3.3. Não será permitida a participação de participantes sem carteira nacional de habilitação 

– CNH para condução de motocicletas (Categoria A) e/ou cuja CNH não esteja válida. 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

4.1. Um comitê julgador constituído pela Harley-Davidson (“Comitê Julgador”) avaliará as 

respostas apresentas e selecionará o participante vencedor, com base nos critérios abaixo 

mencionados e observadas as regras descritas neste Regulamento: 

 

a. Criatividade – peso 04 (quatro); 

b. Adesão ao tema – peso 02 (dois); e 

c. Originalidade – peso 04 (quatro). 

 

4.2. A escolha do participante vencedor ocorrerá em 03 (três) etapas, quais sejam:  

 

(i) 1ª Etapa – Pré-seleção – 18/11/2020: serão escolhidos os 05 (cinco) melhores 

vídeos e/ou frases, conforme os critérios estabelecidos nesse Regulamento; 

(ii) 2ª Etapa – Divulgação da Pré-seleção e Entrevista no Site - 25/11/2020: os 05 

(cinco) participantes finalistas que forem escolhidos pelo Comitê Julgador serão 

convidados para uma entrevista, a ser realizada à distância entre os dias 

25/11/2020 e 13/12/2020, por softwares de computador, tendo como 

finalidade definir qual deles reflete o melhor espírito da Ação. 

(iii) 3ª Etapa – 17/12/2020: Apuração do vencedor pelo Comitê Julgador. 

 

4.3.  As decisões do Comitê Julgador serão soberanas e irrevogáveis, não cabendo qualquer 

tipo de questionamento e/ou recurso por parte dos participantes. 

 

4.4.  As dúvidas e quaisquer omissões não previstas neste Regulamento serão decididas pelo 

Comitê Julgador. 



 

 

 

5. DA DIVULGAÇÃO  

 

5.1.  Após a seleção pelo Comitê Julgador, que ocorrerá no dia 17/12/2020, a divulgação do 

participante vencedor da Ação será realizada no Site em 18/12/2020. 

 

5.2. Além da divulgação do vencedor no Site, o mesmo também será informado diretamente 

sobre o resultado, em até 05 (cinco) dias, por meio de contato telefônico e e-mail fornecido pelo 

participante no ato do cadastro. 

 

5.3. O participante selecionado será indagado quanto ao seu interesse e possibilidade de 

participar da presente Ação. Caso o participante manifeste seu interesse, este deverá, 

obrigatoriamente, celebrar um contrato com a Harley-Davidson para definir as obrigações e 

direitos de cada parte no que toca sua participação do Programa. 

 

5.3.1. Caso o participante selecionado decida por não prosseguir com a participação na 

Ação, se recuse a assinar o contrato mencionado no item acima e/ou deixe de 

apresentar qualquer documento solicitado nos termos deste Regulamento, a Harley-

Davidson selecionará um novo participante para integrar a Ação, seguindo os 

mesmos critérios acima, até que seja identificado um participante que atenda todos 

os requisitos da Ação. 

 

5.4.  Além de ter experiência da condução de motocicletas, o participante selecionado deverá 

ter disponibilidade para realizar uma viagem de gravação entre os meses de abril e junho do ano 

de 2021. Durante a viagem o participante terá de conduzir uma motocicleta da Harley-Davidson. 

 

5.4.1. Caso não seja possível realizar as gravações nas datas acima indicadas por questões 

meteorológicas e/ou por determinação da Harley-Davidson, as Partes estabelecerão 

uma nova data para a realização das gravações. 

 

5.5. Todos os custos inerentes às gravações, tais como, transporte, alimentação, estadia e 

outros, serão arcados pela Harley-Davidson, sendo que a Harley-Davidson também providenciará 

todos os equipamentos necessários para condução da motocicleta (capacete, luvas, jaqueta e 

bota). 

 

6. DAS RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Os participantes serão os únicos responsáveis pelo conteúdo dos vídeos e frases que 

postarem nesta Ação, assumindo total e exclusiva responsabilidade a respeito de todas e 

quaisquer eventuais reivindicações de terceiros que se sintam prejudicados pelo envio das frases 

ou vídeos e de seus elementos (filmagens, fotos, trilha sonora, entre outros) ou pelas cessões de 

direitos de autor e conexos e de uso de imagem e voz, sendo esses direitos cedidos livres e 

desembaraçados de todos e quaisquer ônus ou restrições à Harley-Davidson. 

 

6.2. Os participantes declaram que o uso das ideias e frases objeto dessa Ação e da gravação, 

incluindo seu conteúdo, não violam os direitos de terceiros nos termos da legislação em vigor, 



 

 

incluindo, sem limitar, direitos autorais. A frase (incluindo o roteiro e enredo) deverá ser inédita 

e de autoria individual do participante. Ao participar da Ação, o participante se obriga a não 

submeter frases e depoimentos criados ou desenvolvidos em coautoria. A Harley-Davidson não 

terá qualquer responsabilidade perante qualquer terceiro reivindicando autoria ou contribuição 

com a frase ou vídeo do participante, incluindo o seu roteiro, o qual isentará a Harley-Davidson 

de qualquer reclamação, pleito, despesas e danos gerados em razão do não cumprimento pelo 

participante dos termos ora estabelecidos. 

 

7. DIREITOS SOBRE A IDEIA 

7.1.  Qualquer ideia, sugestão ou postagem transmitida ou veiculada pelo participante, 
inclusive no que se referir a frase enviada, poderá ser utilizada de forma exclusiva pela Harley-
Davidson, diretamente ou de forma indireta, por meio de terceiros contratados pela Harley-
Davidson, inclusive para o propósito de desenvolvimento e/ou criação de produtos, processos 
ou serviços que utilizem referidas ideias e/ou sugestões e/ou quaisquer informações contidas 
ou geradas pelas postagens, seja de forma integral ou parcial, bem como para modificação de 
forma a atender os interesses da Harley-Davidson na criação ou desenvolvimento de quaisquer 
produtos ou serviços (“Criações”), sem qualquer obrigação de compensar (qualquer que seja a 
natureza) o participante. A Harley-Davidson poderá usar qualquer ideia ou sugestão da forma 
que convier a esta, divulgá-la a terceiros e/ou torná-la pública por meio de qualquer forma ou 
meio de divulgação, na sua integralidade ou de forma modificada. Todo o material produzido 
será de uso e propriedade exclusiva da Harley-Davidson e para uso estritamente dela, sendo 
direito da Harley-Davidson, a seu exclusivo critério, explorar economicamente tais Criações, 
licenciar e/ou ceder a terceiros os direitos sobre estas, de forma exclusiva e sem qualquer 
espécie de restrição ou limitação, em especial no que se refere à forma de utilização, exploração, 
distribuição ou circulação das Criações. Na eventualidade de qualquer participante vir a ser 
considerado, por força de lei ou outra disposição qualquer, detentor de quaisquer direitos, 
incluindo direitos de propriedade intelectual, sobre as ideias, sugestões e/ou Criações de que 
tratam os parágrafos acima, desde já obriga-se, a qualquer tempo, a: (a) cooperar com a Harley-
Davidson e a assessorá-la, gratuitamente, na obtenção e manutenção de qualquer proteção 
governamental que esta vier a intentar para tais ideias, sugestões e/ou Criações, e (b) assinar 
todos os documentos que a Harley-Davidson venha a exigir para esse fim, e (c) firmar todo e 
qualquer documento necessário ao efetivo cumprimento dos termos, condições e garantias no 
presente pactuadas, inclusive ratificar a cessão, que desde já por meio deste instrumento é 
conferida à Harley-Davidson, sem qualquer ônus, de forma total, exclusiva e definitiva, para 
dentro e fora do território nacional, de todos os direitos patrimoniais de autor, patentes e outros 
direitos exclusivos que eu venha a ser considerado possuidor com respeito a essas ideias, 
sugestões e/ou Criações, cessão esta que confere à Harley-Davidson o direito de utilizar tais 
ideias, sugestões e/ou Criações, em conjunto ou não com outras obras, modificar, traduzir, 
editar, publicar, exibir, reproduzir, adaptar, distribuir, explorar, transmitir e/ou divulgar tais 
ideias, sugestões e/ou Criações (e os direitos ora cedidos) e/ou permitir que terceiros o façam, 
a qualquer tempo, de forma incondicional, e utilizar as mesmas em qualquer processo, meio ou 
técnica, tais como, reprográfica, fotográfica, vídeo-fonográfica, fonográfica, comunicação de 
dados via cabo, radiodifusão (rádio e televisão), através de satélite ou qualquer outro processo 
eletromagnético ou não, inclusive para exploração  online, disponibilizada na internet. A Harley-
Davidson poderá utilizar quaisquer Criações, mesmo que não estejam em absoluta consonância 
com a ideia ou sugestão original, dispensando, também, de fazer qualquer associação da Criação 
com o nome do autor da ideia, sugestão ou postagem. 

 



 

 

7.2.  O vencedor do prêmio autoriza, desde já, a Harley-Davidson, inclusive suas empresas 
do mesmo grupo, e terceiros contratados por esta (tais como produtoras, empresas de 
publicidades etc.), em qualquer país do mundo, a publicar, retratar, exibir, digitalizar, transmitir, 
e veicular (direta ou indiretamente), qualquer que seja a forma, e explorar, da forma que lhe 
convier, adaptar, editar, dublar para outras línguas, seu vídeo e a frase nele retratada ("Obra"), 
bem como a sua imagem, voz e qualquer depoimento, inclusive a fazer quaisquer menções a 
seu nome e alcunha, (doravante, coletivamente, “Imagem”), sempre de forma relacionada à 
Ação (mesmo após sua realização), sob qualquer tipo de mídia ou forma, incluindo mas não se 
limitando a qualquer processo ou técnica, tal como fotografia, fonografia, vídeo- fonografia, e 
audiovisual, rádio, televisão (inclusive cabo), revistas, internet ou qualquer outro meio de 
comunicação em qualquer lugar do mundo, durante o período de 1(um) ano, livre e 
gratuitamente, inclusive para usar em (ou criar) obras audiovisuais, literárias, peças publicitárias 
etc., realizar ações de merchandising, outras obras audiovisuais para exibição em circuito 
cinematográfico em campanhas publicitárias e promocionais, em filmes, eventos, vídeos, fotos 
e cartazes, spots, jingles e/ou vinhetas, anúncios em jornais e revistas, da Obra e/ou da Imagem 
(mesmo que desassociada da Obra), podendo arquivá-las (Obra e/ou Imagem) em bancos de 
dados, transmiti-las através de televisão de qualquer espécie (televisão aberta ou televisão por 
assinatura, através de qualquer das suas modalidades), divulgá-las através de mídia impressa, 
bem como disseminá-las através da Internet, IPTV e/ou telefonia, fixa ou móvel, e ainda utilizar 
tal Obra e/ou Imagem (mesmo que desassociada da Obra) para desenvolver obras promocionais 
bem como usar a Imagem em capas de CD (Compact Disc), CD ROM (Compact Disc – Read Only 
Memory), CD-i (Compact Disc Interactive), VHS (Video Home System), DAT (Digital Audio Tape), 
DVD (Digidal Video Disc) etc., para a divulgação da conquista do prêmio referente à Ação, sem 
qualquer direito pecuniário ao participante. A Harley-Davidson, incluindo seus licenciados, 
empresas subsidiárias e afiliadas, será o beneficiário de todos os frutos resultantes da utilização 
de qualquer obra e direitos ora concedidos, inclusive os que decorrerem de exploração 
econômica, não assistindo ao participante qualquer direito sobre tais frutos. A Harley-Davidson 
terá todo o prazo de 1(um) ano mencionado acima para colocar no mercado todo e qualquer 
material ou obra criados retratando a Obra e/ou a Imagem (mesmo que desassociada da Obra) 
do participante premiado, mas nada neste instrumento será interpretado como imputando à 
Harley-Davidson a obrigação de retirar qualquer obra ou material de circulação ou do mercado 
após o término da presente autorização, desde que estes já tenham sido colocados no mercado 
pela Harley-Davidson dentro do período de vigência da referida autorização. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
8.1. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Ação suspensa ou cancelada, sem 

aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto que 

esteja fora do controle da Harley-Davidson e que comprometa a Ação, de forma a impedir ou 

modificar substancialmente a condução desta como originalmente planejado. 

 

8.2. Os participantes vencedores automaticamente autorizam a Harley-Davidson ou a quem 

esta determinar, a utilizar, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, seu nome, foto e texto em 

qualquer veículo de imprensa, mídia, peças promocionais e internet, para ampla divulgação da 

Ação, em território nacional e/ou internacional, eximindo a Harley-Davidson ou quem esta 

apontar de qualquer responsabilidade, sem que tal autorização signifique, implique ou resulte 

em qualquer obrigação de divulgação nem de pagamento, concordando, ainda, em assinar 



 

 

eventuais recibos e instrumentos neste sentido e para tal efeito, sempre que solicitado pela 

Harley-Davidson. 

 

8.3. Respeitados os limites aplicáveis por lei ou norma específica, os participantes também 

autorizam a Harley-Davidson a reproduzir, distribuir, publicar, exibir, utilizar e/ou transmitir 

meus dados pessoais, incluindo por meio de mídias da internet ou outras, para qualquer 

propósito. 

 

8.4. A Harley-Davidson não se responsabilizará por quaisquer atos ilícitos ou infrações 

cometidas pelos participantes durante a participação na presente Ação. 

 

8.5. Ao efetuar a inscrição, os participantes manifestam seu de acordo com todas as regras 

aqui estipuladas. 

 

8.6. O conteúdo a ser produzido pelos participantes não poderá ter qualquer conotação que 

atente contra a lei, a moral e os bons costumes, bem como quaisquer tipos de menções 

indecorosas, preconceituosas, desrespeitosas, discriminatórias, injuriosas, caluniosas, 

difamatórias e/ou que de qualquer forma atentarem contra a dignidade, a imagem, a reputação, 

a honra ou outro direito de qualquer pessoa, nacionalidade, etnia, política ou religião. Da mesma 

forma, não poderão atentar contra a ordem pública e/ou qualquer norma jurídica vigente e/ou 

que constituir qualquer espécie de plágio. 

 

8.7. O participante selecionado declara estar cientes das situações abaixo elencadas, nas 

quais, entre outras legalmente admitidas, a Harley-Davidson não terá qualquer 

responsabilidade:  

 

a. Por qualquer ato pessoal que os participantes selecionados venham a cometer, 

notadamente aqueles que apresentem qualquer forma de afronta aos bons costumes, 

à moral e à legislação vigente no Brasil. 

 

b. Por atrasos ou cancelamento de voos e por falhas na prestação de serviços por terceiros. 

 

c. Por quaisquer motivos de caso fortuito ou de força maior que impeçam o participante 

selecionado de cumprir os prazos estipulados nesta Ação. 

 

d. Pela obtenção dos respectivos documentos necessários para usufruir da viagem; e 

 

e. Por quaisquer danos, avarias ou prejuízos que possam ocorrer aos contemplados, bem 

como aos seus bens materiais durante a viagem, tais como, mas não se limitando, roubo, 

furto e acidentes, os quais deverão ser objeto de reclamação diretamente com a pessoa 

ou empresa prestadora de serviços responsável pelos prejuízos. 

 

8.8. Todas as dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão 

dirimidas pela Harley-Davidson através do e-mail sac@harley-davidson.com.br ou telefone 0800-

724-1188. 

 

mailto:sac@harley-davidson.com.br


 

 

8.9. A reprodução e representação de todos ou de parte dos sinais distintivos que fazem parte 

da presente Ação são estritamente proibidas, uma vez que são de titularidade da Harley-

Davidson ou a ela estão licenciados. 

 


