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REGULAMENTO: 

REGULAMENTO DO EVENTO EU AMO ANTIGOS – CIDADE DE JOÃO PESSOA 431 ANOS. 

O Garagem83 Promoções Desportivas e Casa dos Troféus e Medalhas, organizador do evento 

Eu Amo Antigos – Cidade de João Pessoa/PB, a se realizar em João Pessoa, no período de 5 a 7 

de Agosto no estacionamento do Hiper Bompreço, emite as seguintes orientações que servirão 

de regras para organizadores e inscritos: 

CAPÍTULO I: DOS VEÍCULOS PARTICIPANTES 

ARTIGO 1°: O Evento dará prioridade aos veículos com mais de 20 anos de fabricação. 

ARTIGO 2º: Será permitida a participação de veículos automotores fabricados até 1996, desde 

que estejam em perfeito estado de conservação e funcionamento. 

ARTIGO 3°: Será permitida também a participação de veículos caracterizados como réplicas, 

desde que estejam em perfeito estado de conservação e funcionamento e fabricados até 2016. 

ARTIGO 4°: A organização do evento não permitirá o comércio de peças e acessórios, bem 

como a instalação de barracas ou stands de profissionais prestadores de serviço dentro da 

área do evento, exceto aqueles que adquiriram tenda junto a organização para tal finalidade.  

ARTIGO 5º: O início da exposição será no dia 05/08 às 08 h, com a recepção dos veículos e seu 

encerramento da exposição será no dia 07/08 às 16h, podendo os expositores de cidades 

distantes e outros estados retirarem seus veículos antes deste horário, desde que 

acompanhados de pessoas da organização. 

CAPÍTULO II: DAS INSCRIÇÕES  

ARTIGO 6º: Não serão aceitas inscrições sem automóvel antigo. 

ARTIGO 7º: As inscrições se referem ao expositor, podendo cada inscrito expor mais de um 

veículo antigo.  

VALORES: Valor por veículo R$ 50,00.  

ARTIGO 8º - Inscrições antecipadas podem ser realizadas no endereço eletrônico: 

www.garagem83.com.br/euamoantigos. Haverá inscrições também nos dias do evento, 

iniciando em 05/08 às 08 h e encerrando impreterivelmente, no dia 06/08 às 17 h.  

ARTIGO 9°: Para inscrição no evento é necessário preencher o formulário do site no endereço 

acima e aguardar e-mail da confirmação da inscrição com os dados bancários, efetuando o 

depósito ou transferência.  

I - Após o recebimento do e-mail de confirmação, o interessado deve efetuar o pagamento da 

taxa de inscrição, via depósito ou transferência para AG 4370 CC 01003088-2 SANTANDER, 

CPF: 087.337.714-13 reencaminhando por e-mail o comprovante.  

II - A inobservância do prazo acima será considerada como desistência da inscrição. 

http://www.garagem83.com.br/euamoantigos


III - Só serão aceitas inscrições via site até o dia 04/08. Após essa data, somente no local do 

evento, sujeito a condição de disponibilidade de vagas. 

ARTIGO 10: As inscrições serão pagas, de acordo com a tabela abaixo: 

R$ 50,00 Por Veículo.  

ARTIGO 11: O veículo que tiver a sua inscrição aceita e efetivada poderá participar do Evento 

no período de 05 a 07/08, nos horários estabelecidos, tendo direito a retirada de um Kit 

Expositor, sem qualquer ônus. 

ARTIGO 12: Somente poderão fazer sua inscrição, os expositores proprietários de veículos que 

obtiverem o email de confirmação outorgado pela Comissão Organizadora e Coordenadora do 

Evento. 

ARTIGO 13: As inscrições e os respectivos Kits Expositor terão número limitado, a critério da 

organização, e só serão entregues aos que efetuarem o pagamento da taxa de inscrição (250 

primeiros veículos inscritos). 

ARTIGO 14 - Haverá ainda, entrega de troféus para os destaques do evento, mediante as 

categorias que será descrita abaixo. 

ARTIGO 15: O valor da inscrição não será restituído caso o expositor, por motivos não 

imputáveis à organização, não compareça ao Evento. 

CAPÍTULO III: DAS PREMIAÇÕES 

ARTIGO 16: A organização do evento outorgará troféus de premiação, somente para veículos 

fabricados até o ano de 1996, obedecendo aos critérios de avaliação estabelecidos pela 

organização do evento.  

ARTIGO 17: Serão outorgados troféus de premiação para as seguintes categorias: 

1) Veículo mais antigo do evento; 

2) Veículo que vier rodando de mais longe; 

3) Veículo votado pelo público; 

4) Veículo Rat Look; 

5) Veículo Raridade; 

6) Melhor antigo modificado; 

7) Melhor réplica; 

8) Melhor conversível nacional; 

9) Melhor conversível importado; 

10) Melhor veículo nacional até 1970; 

11) Melhor veículo nacional entre 1971 e 1980; 

12) Melhor veículo nacional após 1981; 

13) Melhor veículo esportivo nacional até 1970; 

14) Melhor veículo esportivo nacional entre 1971 e 1980; 

15) Melhor veículo esportivo nacional após 1981; 

16) Melhor veículo importado até 1970; 



17) Melhor veículo importado entre 1971 e 1980; 

18) Melhor veículo importado após 1981; 

19) Melhor veículo esportivo importado até 1970; 

20) Melhor veículo esportivo importado entre 1971 e 1980; 

21) Melhor veículo esportivo importado após 1981; 

ARTIGO 18: A organização do evento também premiará: 

I – Todos os CLUBES que compareceram com mínimo de 05 veículos e que adquiriram tenda no 

evento. 

II – Os patrocinadores do evento.  

PARAGRAFO 1º: Caberá a comissão organizadora e coordenadora do evento escolher e 

outorgar tais honrarias a outras pessoas físicas ou jurídicas que julgar merecedoras. 

PARAGRAFO 2º: Expositores que se inscreverem após as 17h do dia 06 de Agosto não terão 

seus veículos vistoriados pela equipe de avaliadores, logo, não terão direito de concorrer à 

premiação. 

CAPÍTULO IV - DAS OBRIGAÇÕES 

ARTIGO 19:- São obrigações dos proprietários de veículos expostos: 

I - Preencher a ficha de inscrição; 

II - Preencher a ficha de identificação do veículo; 

III - Portar o crachá de identificação na área da exposição; 

IV - Colocar o veículo no local definido pela organização do evento; 

V - Zelar pela preservação do local do evento e pela área de exposição; 

VI - Colaborar com a organização em todos os benefícios para o bom andamento do evento.  

PARÁGRAFO ÚNICO: O expositor deve informar, imediatamente, a organização do evento, em 

caso de substituição do veículo registrado na ficha de inscrição. 

CAPÍTULO IV: DAS PROIBIÇÕES 

ARTIGO 20: Será expressamente proibido o ingresso de veículos do tipo gaiola, jipes adaptados 

para competições, transformados e fora do padrão original, veículos depenados e carcaças ou 

chassis de veículos que não estejam com todas as suas partes componentes. 

ARTIGO 21: Não será permitido o ingresso de veículos com escapamento aberto e em precárias 

condições de conservação e funcionamento. 

ARTIGO 22: Não será permitida a troca de lugar do carro exposto nem reserva prévia de lugar 

para acessos posteriores. 

ARTIGO 23: Durante a exposição do veículo no evento não será permitido: 



I - Ficar com o veículo em funcionamento e acelerando ostensivamente, de forma a causar 

barulho ensurdecedor; 

II - Ficar com os equipamentos de som do veículo ligados; 

III - Acionar a buzina do veículo para demonstrações. 

IV - Fazer exibições ou manobras perigosas com o veículo; 

V - Permitir a entrada de não expositores além da faixa de segurança, evitando danos e 

prejuízos aos demais veículos expostos. 

ARTIGO 24: Em caso de infração às regras deste regulamento o expositor será convidado a se 

retirar do evento. 

CAPÍTULO VI: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 25: As fichas de avaliação são de uso exclusivo da organização do evento e essas não 

serão disponibilizadas em nenhuma forma de mídia. 

ARTIGO 26: Os casos especiais e omissos serão resolvidos pelos membros da comissão 

organizadora e coordenadora do evento Eu Amo Antigos – Cidade de João Pessoa 431anos, os 

quais terão competência para dirimir todas as dúvidas, tendo inclusive, poder decisório para 

indeferir pedidos de pessoas interessadas em participar do Evento com seus respectivos 

veículos, inclusive, analisando e deliberando com relação a soluções para os casos 

excepcionais. 

ARTIGO 27: Os proprietários dos veículos participantes do encontro ao efetuarem sua 

inscrição, submetem-se automaticamente às disposições deste Regulamento. 

ARTIGO 28: Este regulamento entra em vigor nesta data, podendo ter adendo até o dia 06/08 

ás 17hrs.  

João Pessoa, 29 de Julho de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais 

A organização se reserva ao direito de alterar qualquer regra constante do regulamento, bem 

como os horários, sempre visando bom andamento do evento e a segurança dos participantes 

e espectadores. 



A equipe do Garagem83 se reserva do direito de realizar o evento mediante a um número 

mínimo de inscrições estipulado pela organização. 

 

 

 

ATENÇÃO 

 

 Todos os participantes declaram expressamente que têm o conhecimento do 
conteúdo do regulamento, e declaram ainda estarem cientes dos riscos inerentes a 
este tipo de evento e que participam por sua conta, não cabendo, portanto, aos 
organizadores, patrocinadores, autoridades ou qualquer outra entidade envolvida com 
a responsabilidade de qualquer espécie por quaisquer eventuais acidentes e/ou danos 
que possam vir a sofrer e/ou ocasionar a outro(s) participante(s), terceiros ou 
quaisquer outras coisas. 

 

 Acesse nosso site diariamente para acompanhar as novidades. Para outras 

informações sempre atualizadas, estamos também no twitter, facebook ,Instagram e 

SnapChat siga-nos! @garagem83  

 

 

 

 

(83) 9.8182-0083 (VIVO) 

Email: contato@garagem83.com.br 

 

 


