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DECLARAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE
O Ato Constitutivo Anual para os Chapters do H.O.G.® é o 
documento que define as relações entre o Chapter local, o 
Concessionário Patrocinador e o H.O.G.®. Os artigos do Ato 
Constitutivo são compulsivos; você deve considerar o documento 
como “palavra final” em qualquer questão que venha a surgir.  
É de responsabilidade do Concessionário Patrocinador garantir 
que os seus Chapters atendam aos requerimentos determinados 
pelo H.O.G. no Ato Constitutivo. E diretor e os demais membros 
da diretoria do Chapter devem respeitar o Ato Constitutivo Anual 
para os Chapters do H.O.G.® em todos os negócios e atividades  
do Chapter.

HARLEY OWNERS 
GROUP®
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PREÂMBULO
O Harley Owners Group® (H.O.G.®) é uma organização fundada e patrocinada pela Harley-Davidson Motor Company. O H.O.G. foi criado 
para oferecer benefícios e serviços para entusiastas da marca Harley-Davidson em todo o mundo, e também para desenvolver  
uma relação mais próxima entre os proprietários de motocicletas Harley-Davidson, a rede de concessionárias Harley-Davidson  
e a Harley-Davidson Motor Company.

A oportunidade para um concessionário Harley-Davidson criar um Chapter, associado ao H.O.G. é oferecida para unir seus membros 
em torno do objetivo comum de promover atividades relacionadas ao motociclismo. Todos os membros H.O.G. podem se filiar a 
qualquer Chapter registrado. O objetivo de cada Chapter é “pilotar e se divertir” com pessoas que compartilhem da mesma paixão 
pela marca e em conduzir uma motocicleta Harley-Davidson®. O Chapter deve ser uma organização não política, não religiosa, e 

orientada a promover o espírito de família.

ARTIGO I – OBJETIVO
1.  O objetivo do Chapter local deve ser a promoção responsável de atividades relacionadas ao motociclismo para o  

Harley Owners Group.
2.  As atividades e a operação do Chapter devem ser conduzidas de acordo com a filosofia não-política, não religiosa,  

e orientada a promover o espírito de família.
3.  O Chapter existe para desenvolver um relacionamento mais próximo entre o cliente Harley-Davidson e a concessionária  

Harley-Davidson.

ATO CONSTITUTIVO ANUAL  
PARA OS CHAPTERS DO H.O.G.® 
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ATO CONSTITUTIVO ANUAL  
PARA OS CHAPTERS DO H.O.G.® 

ARTIGO II – PATROCÍNIO
1.  Cada Chapter deve ser patrocinado por uma concessionária autorizada da Harley-Davidson®. A decisão de patrocinar um Chapter 

deve ser tomada unicamente pela concessionária, ao seu exclusivo critério.
2.  Cada concessionário Harley-Davidson pode patrocinar mas de um H.O.G.® Chapter, quando houver uma razão válida para justificar 

Chapters adicionais, de acordo com as diretrizes para Chapters Múltiplos do H.O.G.®.
3.  O concessionário patrocinador tem total autoridade para requerer que seu Chapter conduza suas atividades e operações de 

acordo com a visão e padrões por ele determinados. O concessionário patrocinador deve requerer que o Chapter opere e conduza 
suas atividades de acordo com este documento.

4.  O concessionário patrocinador deverá ter autoridade sobre todo e qualquer assunto relacionado à filiação do Chapter.
5.  O concessionário patrocinador deverá ter autoridade sobre, e dever de aprovação de todos os conteúdos relacionados à 

comunicação do Chapter.
6.  O concessionário patrocinador poderá estabelecer o pagamento de taxas para o Chapter, que devem ser utilizadas somente  

para pagar ou custear os gastos com a administração do Chapter.
7.  O concessionário pode encerrar o patrocínio de seu Chapter a qualquer momento, a partir do qual o registro do mesmo junto  

ao H.O.G. será terminado e deixará de existir.
8.  Rescisão e término de patrocínio: no caso de um concessionário patrocinador decidir finalizar ou rescindir o patrocínio de  

um Chapter registrado:
 A.  O concessionário patrocinador deve informar o H.O.G. sobre sua intenção quinze dias antes de entregar ao Chapter uma  

carta de rescisão e término do patrocínio.
 B.  O concessionário patrocinador deve entregar ao Chapter uma carta informando que o patrocínio está rescindido e encerrado. 

A notificação deve se tornar efetiva quinze dias após a entrega da carta. Uma cópia da carta do concessionário patrocinador 
para os membros do Chapter deverá ser enviada para o H.O.G.

 C.  Quando um concessionário termina o patrocínio de um Chapter, suas propostas para o patrocínio de um novo Chapter não 
serão consideradas por um período mínimo de doze meses a partir da data de encerramento, exceto em circunstâncias 

excepcionais.
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ATO CONSTITUTIVO ANUAL  
PARA OS CHAPTERS DO H.O.G.® 

ARTIGO III – INSCRIÇÃO E TERMO DE RELACIONAMENTO
O prazo de duração da inscrição de um Chapter junto ao H.O.G. é de um ano e deve ser submetido a um novo processo  
de inscrição e aprovação pela Harley-Davidson anualmente. As solicitações de renovação de um Chapter devem ser recebidas antes 

do dia 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO IV – NOME E FILIAÇÃO
1.  O Harley Owners Group®, uma unidade de negócidos da Harley-Davidson Motor Company, é o órgão que rege todos os Chapters  

do H.O.G.®. Cada chapter filiado ao Harley Owners Group será uma organização independente formada por um grupo de indivíduos 
que prestará serviços ao Chapter sem qualquer fim lucrativo.

2. Cada Chapter deve aderir às disposições deste documento.
3.  Os nomes dos Chapters devem ser aprovados pelo H.O.G. e a Harley-Davidson deve incluir a palava “Chapter”. Os nomes dos 

Chapters não devem incluir marcas registradas do H.O.G. ou da Harley-Davidson. Somente os Chapters H.O.G.® devidamente 
aprovados possuem a designicação de “Chapter” no seu nome. Os nomes dos Chapters permanecem sob propriedade do H.O.G.  
e a palavra Harley-Davidson não deve ser utilizada. 

4.  Caso o H.O.G. entenda, a partir de seus exclusivos critérios, que algum Chapters está desrespeitando alguma das regras 

constantes deste documento, o H.O.G. poderá extinguir o referido chapter.
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ATO CONSTITUTIVO ANUAL  
PARA OS CHAPTERS DO H.O.G.® 

ARTIGO V – COMPOSIÇÃO DOS CHAPTERS
1.  Todos os Chapters deverão, obrigatoriamente, ser compostos pelos seguintes cargos mandatórios: Gerente do Chapter H.O.G.®  

do Concessionário, Diretor, Diretor-Assistente, Secretário e Tesoureiro. 
2.  O Gerente do Chapter H.O.G.® deve ser uma pessoa contratada pela concessionária para gerenciar as relações e atividades do 

Chapter.
3. Funcionários do concessionário patrocinador podem assumir qualquer um dos cargos mandatórios, ou todos eles.
4.  O concessionário patrocinador deve determinar como os ocupantes dos cargos do Chapter serão selecionados e quais serão  

os termos de relacionamento.
5.  O Gerente do Chapter H.O.G.® do concessionário patrocinador pode remover qualquer membro do Chapter de sua função sob  

sua exclusiva decisão.
6.  O Gerente do Chapter H.O.G.® tem o dever de requerer que o Chapter opere de acordo com a visão e padrões do concessionário 

patrocinador.
7.  Os deveres e responsabilidades dos ocupantes dos cargos nos Chapters seguem abaixo descritos:
 A.  Diretor: o Diretor deverá defender as disposições deste documento, conduzir as reuniões do Chapter e coordenar as 

responsabilidades dos outros cargos.
 B.  Diretor-Assistente: deverá ser responsável promover as  afiliações, orientar e reter os membros afiliados e mante-los 

informados sobre o H.O.G.® e seus programas.
 C.  Tesoureiro: será responsável por coletar de desembolsar os fundos do Chapter, reportando mensalmente as transações 

financeiras para o concessionário patrocinador, de acorodo com todos os relatórios e livros ficanceiros, e seus 
requerimentos.

 D.  Secretário: será responsável por administrar e manter as atas das reuniões realizadas, preparar relatórios, admnistrar 
as afiliações no portal members.hog.com, garantir que todos os documentos necessários estejam disponíveis, divulgar os 
eventos e promover a afiliação. Todos os relatórios e documentos devem ser mantidos no concessionário patrocinador.

8.  Cargos não mandatórios: Estas posições dentro do Chapter são opcionais e sua ocupação ou não deve ser determinada pelo 
concessionário patrocinador. Os deveres e responsabilidades dos cargos não mandatórios incluem:

 A. Diretor de Atividades: suportar o planejamento e administração dos eventos dos Chapters.
 B.  Representante das Ladies of Harley: encorajar as mulheres membro do grupo a participarem ativamente das atividades.
 C. Road Capitain: suportar o planejamento das rotas para os passeios do Chapter.
 D.  Editor: organizar e preparar todas as formas de comunicação do Chapter. Garantir que todas as comunicações do Chapter 

estão aprovadas pelo concessionário patrocinador / Gerente H.O.G. antes da publicação ou produção.
 E.  Responsável de Segurança: informar os membros do Chapter sobre a disponibilidade de treinamentos e cursos de condução.
 F.  Fotógrafo: obter e organizar todas as fotografias a serem utilizadas nas comunicações do Chapter ou a serem arquivadas 

em seu histórico.
 G. Historiador: elaborar e manter um relato histórico das atividades do chapter.
 H. Responsável por Filiação: suportar a secretária do Chapter nas atividades relacionadas a filiação de membros.
 I.  Webmaster: produzir e organizar o material para a página do Chapter na Internet e Mídias Sociais (quando aplicável), e obter 

a aprovação do Gerente do Chapter do concessionário patrocinador antes de qualquer publicação. com relação a todo este 
material. A página na Internet ou de Mídias Sociais do Chapter deve obedecer as diretrizes do H.O.G.® 
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ATO CONSTITUTIVO ANUAL  
PARA OS CHAPTERS DO H.O.G.® 

ARTIGO VI – ASSOCIAÇÃO
1.  Todos os membros do H.O.G.® podem se afiliar a qualquer Chapter registrado. Se a sua associação com o H.O.G.® expirar, 

automaticamente expira também sua associação com o Chapter. Cada Chapter deve garantir que seus membros sejam também 
membros ativos do H.O.G.® e devem manter no arquivo do Chapter uma cópia do formulário de inscrição de cada membro sempre 
atualizado e assinado. Cada pessoa ao se inscrever ou renovar sua associação a um Chapter local deve provar sua associação 
junto ao H.O.G. como condição de elegibilidade para tal.

2.  O concessionário patrocinador / Gerente do Chapter H.O.G.® poderá encerrar a associação junto ao Chapter de qualquer membro 
se, ao seu exclusivo critério, entender que aquele membro atua de forma contrária ou indesejada com relação às suas normas  
ou visão.

3.  De forma a terminar a associação de um membro junto ao Chapter, o concessionário patrocinador / Gerente do Chapter H.O.G. 
deve proceder de acordo com os passos a seguir:

 A. Enviar uma notificação escrita ao membro informando a terminação de sua associação junto ao Chapter.
 B. Reembolsar as anuidades e taxas referentes ao Chapter pagas pelo membro.
 C. Enviar uma cópia da noticação de terminação ao H.O.G.
4.  As associações a um Chapter devem ser pessoais e anuais. Não devem haver filiações vitalícias ou associadas ao membro do 

Chapter. Todos os membros do Chapter devem ser contemplados com todos os benefícios de filiação ao Chapter.

ARTIGO VII – TAXAS E FUNDOS DO CHAPTER
1.   Os Chapters devem ser organizações sem fins lucrativos, assim como o grupo de pessoas que o compõe. O concessionário 

patrocinador / Gerente do Chapter H.O.G. poderá, a seu exclusivo critério, estabelecer o pagamento de taxas, que deverão ser 
utilizadas somente para pagar e custear a administração do Chapter.

2.  Os Chapters poderão realizar atividades com o propósito de levantar fundos para custear e pagar suas despesas operacionais. 
Estas atividades deverão ser previamente aprovadas pelo concessionário patrocinador / Gerente de Chapter H.O.G.®.

3. O Chapter não pode pagar seus membros pelo seu trabalho voluntário.
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ATO CONSTITUTIVO ANUAL  
PARA OS CHAPTERS DO H.O.G.® 

ARTIGO VIII – PASSEIOS & ATIVIDADES
As atividades e eventos realizados pelos Chapters são de única e exclusiva responsabilidade do Chapter e seu concessionário 
patrocinador. Todas as atividades do Chapter devem ser aprovadas pelo concessionário patrocinador / Gerente de Chapter H.O.G.®. 
Tais eventos e atividades devem incluir atividades legais e seguras, para a família, que promovam a imagem positiva do estilo de  
vida Harley-Davidson® e atraia associados para o grupo
A. Os Chapters devem realizar no mínimo quatro passeios fechados por ano.
B. Eventos Fechados são eventos do Chapter destinados apenas aos associados do Chapter e um convidado por membro.
C. Eventos para Membros são eventos destinados apenas aos membros H.O.G.®
D. Eventos Abertos são eventos abertos ao público em geral.

ARTIGO IX – COMUNICAÇÕES DO CHAPTER
1. Todo o material publicado pelo Chapter deverá incluir seu nome oficial e número. 
2. Todas as comunicações do Chapter devem ser previamente aprovadas pelo concessionário patrocinador / Gerente de Chapter H.O.G.
3.  O Chapter deve manter um arquivo no concessionário patrocinador com todo o material de comunicação divulgado nos últimos  

12 meses.
4. O Chapter deve distribuir um mínimo de quatro comunicações por ano-calendário para manter sua afiliação ao H.O.G.®.
5.  As comunicações do Chapter devem conter as informações sobre as atividades para os membros. As atividades listadas nas 

comunicações devem informar se será um Evento Aberto, Evento para Membros, ou Evento Fechado.



9

ATO CONSTITUTIVO ANUAL  
PARA OS CHAPTERS DO H.O.G.® 

ARTIGO X – LICENÇA DE MARCA REGISTRADA
1.   As marcas registradas HOG, H.O.G., Harley Owners Group, L.O.H., Ladies of Harley e os logos do H.O.G.® abaixo (as “Marcas 

Registradas do H.O.G.®”) estão entre diversas outras marcas registradas da Harley-Davidson U.S.A., LLC. Estas marcas  
registradas do H.O.G. não podem ser alteradas de maneira alguma, nem utilizadas em conjunto com outras imagens ou  
palavras. Os Chapters não são autorizados a utilizar as marcas específicas da Harley-Davidson®.

2.  A divulgação ou renovação renovação anual deste documento constitui uma licensa limitada para os Chapters utilizarem  
as marcas registradas do H.O.G.®, e não as marcas da Harley-Davidson®.

3.   A licença concedida aos Chapters do H.O.G.® devidamente cadastrados para utilizarem as marcas registradas do H.O.G.®  
é limitada ao uso exclusivo quando devidamente combinado ao nome oficial do Chapter e para materiais relacionados  
as atividades desenvolvidas pelos Chapters.

QUEBEC CANADACHAPITRE DE QUEBEC
QUEBEC CANADACHAPITRE DE QUEBEC 

  

LIFE MEMBER 
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ARTIGO X – LICENÇA DE MARCA REGISTRADA (cont.)

4.   Os logos das marcas registradas do H.O.G. somente poderão ser utilizados quando acompanhados do nome oficial do Chapter, 

que deverá ser posicionado acima da águia e com o fundo conforme a imagem abaixo.

5.   Os Chapters devem obter a aprovação do H.O.G.® antes  
de utilizarem as marcas registradas do H.O.G.® em 
qualquer material que não as comunicações das 
atividades. Camisetas, pins e todos os ítens que 
utilizam as marcas registradas do H.O.G. só podem ser 
produzidos por empresas licenciadas autorizadas pela 
Harley-Davidson e também devem ser devidamente 
aprovados pelo H.O.G. antes de sua produção.

6.  O chapter somente poderá utilizar as marcas registradas 
do H.O.G.®  enquanto este documento estiver em vigência 
e o concessionário patrocinador assim como seu 
Chapter registrado estiverem operando em acodância 
com as normas aqui estabelecidas. O H.O.G. poderá 
a qualqer momento, a seu exclusivo critério, cassar 
a licença limitada do Chapter de uso das marcas 
registradas do H.O.G., mediante o envio de notificação 
com 30 dias de antecedência, e o Chapter será 
imediamente proibido de utilizar as marcas assim  
que o prazo da notificação for cumprido.

7.  O Chapter deverá fornecer todo suporte quando for 
devidamente solicitado pela Harley-Davidson Motor 
Company para proteger as marcas registradas do  
H.O.G. na sua localidade de operação.

ATO CONSTITUTIVO ANUAL  
PARA OS CHAPTERS DO H.O.G.® 

QUEBEC CANADACHAPITRE DE QUEBEC
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ATO CONSTITUTIVO ANUAL  
PARA OS CHAPTERS DO H.O.G.® 

ARTIGO XI – POLÍTICAS DO CHAPTER / ESTATUTOS PRÓPRIOS
1.   Este documento deverá ser adotado,  servindo como política para os Chapters do H.O.G.®, e deve ser disponibilizado a todos  

os membros dos Chapters. 
2.  Estatutos próprios dos Chapters, se necessários como políticas complementares do Chapter, não poderão substituir nem 

conflitar com este documento ou com a visão e normas do concessionário patrocinador. O concessionário e o H.O.G.® devem 
aprovar os estatutos próprios dos Chapters antes de serem publicados ou implementados. Uma cópia dos estatutos próprios, 
quando aprovados, deve ser fornecida ao concessionário patrocinador, ao H.O.G.®, e deve estar disponível para todos os  
membros do chapter.

ARTIGO XII – EMENDAS
Este documento poderá ser alterado pelo H.O.G., a qualquer momento e a seu exclusivo critério, baseado em revisões do 
desenvolvimento dos Chapters e necessidades relacionadas ao conflito com leis governamentais. Pedimos que contate  

o H.O.G.® para informar a respeito de documentos suplementares que venham a se aplicar na sua região.

ARTIGO XIII – DESEMBOLSO DE FUNDOS
Caso o chapter venha a ser extinto, ou ao seu término legal, todo eventual fundo existente, bem como as propriedades do Chapter, 
deverão ser doadas para instituições de caridade que sejam legalmente registradas como tal, após o pagamento de todas as 
obrigações e responsabilidades do Chapter. Em hipótese alguma estes valores ou bens poderão ser entregues aos diretores ou 
membros do chapter, qualquer pessoa física, ou ser utilizado visando o lucro.
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ATO CONSTITUTIVO ANUAL  
PARA OS CHAPTERS DO H.O.G.® 

ARTIGO XIV – TERMO DE CONHECIMENTO GERAL
Embora o Chapter seja filiado ao H.O.G.®, ele é uma entidade independente formada por um grupo de indivíduos responsáveis por  
suas ações. Todos os membros do Harley Owners Group® e seus convidados participam voluntariamente e por sua conta e risco das 
atividades do H.O.G. e dos Chapters do H.O.G.®. O concessionário patrocinador, o H.O.G. e a Harley-Davidson Motor Company, suas 
subsidiárias e revendedores, assim como os diretores locais dos Chapters, jamais poderão ser responsabilizados por quaisquer 
danos ou perdas causados aos membros do Chapter, seus convidados, ou aos seus bens, que tenha sido resultado de sua 
participação nos eventos e atividades do H.O.G. e dos Chapters do H.O.G.. Isto significa que todo e qualquer membro de um Chapter 
local e seus convidados não devem entrar com ações legais contra o concessionário patrocinador, o H.O.G.®, a Harley-Davidson  
Motor Company, suas subsidiárias e distribuidores, os Chapters locais e seus respectivos diretores por qualquer dano causado  

a ele ou seus bens.

ARTIGO XV – LEIS APLICÁVEIS
Caso alguma parte deste documento deva ser invalidada pelo fato de por alguma razão estar conflitante com qualquer legislação 
vigente sobre o mesmo tema nele abordado, então esta parte deve ser considerada excluída e o restante do documento deve 
continuar válido e completamente vigente e efetivo.


