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CONEXÃO FASHION ECO ALTERNATIVA 

REGULAMENTO CONCURSO DE MODA ECOLOGICA 

Ao preencher o formulário e pagar a taxa – aceita as condições do regulamento. (dúvidas 

devem ser esclarecidas até 48h antes do evento. 

TOPMODELVALE – CONCURSO DE MODA ECO E RECICLAVEL - INSCRIÇÃO 120,00 - 

 

INTRODUÇÃO 

O PROJETO TOPMODELVALE, surgiu justamente da necessidade promover talentos para iniciar 

projetos inovadores e a busca de new-face no mercado da arte e moda. A produção da 

Topmodelvale, desde início em 2017, percebeu o grande potencial que existe e que muitos 

jovens no Brasil têm dificuldade iniciar e investir na carreira de modelo e arte. Devido custos 

cobrados pelas agências serem sempre alto impossibilita a inserção dessas pessoas no mercado 

de trabalho.  

Pensando nisso o Projeto Topmodelvale lançou o desafio em busca de lançar modelos nas 

passarelas e ajuda-los enriquecer o portifólio para fortalecer esses futuros profissionais para as  

oportunidades, direcionado para às(o) adolescentes e adultos, que já iniciaram ou tem muita 

vontade de aprender sobre a profissão, na faixa etária de idade a partir dos 14 anos e adultos 

em geral , tendo o cunho completamente profissional e educativo com foco na conscientização 

visto que o concurso entregará certificados de capacitação profissional, títulos de campeão para 

o ganhador e espaço na mídias sociais para todos aqueles que se inscreveram objetivando e 

ajudando na promoção do participante. 

Assim, o concurso de Modelos une sonho, oportunidade e motivos para competir e demonstrar 

seus talentos juntos com profissionais de várias áreas da moda, comercio e arte, e criar o 

envolvimento da torcida organizada e as equipes no intercambio profissional. 

DEFINIÇÃO 

CONEXÃO FASHION ECO MODA ALTERNATIVA é um concurso composto pela seletiva das 

candidatas(os) em um desfile, tendo como meta expor às participantes a oportunidade de 

participar e conhecer o processo inicial de preparação no mundo da moda e arte.  
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Proporcionando um evento único que poderão demonstrar o glamour da moda durante a 

realização dos desfiles. 

• A regra número 1. do concurso é, que, para CONCORRER e o júri e fazer a avaliação 

do candidato para entrega do prêmio máximo, o participante e sua equipe, tem que 

construir um estilo (conjunto completo de uma moda, não pode ser cópia ou plágio de 

estilo de estilistas) – seguindo qualquer um dos estilos 7 universais da moda:  

• Natural Esportivo. 

• Tradicional. 

• Elegante. 

• Romântico. 

• Criativo. 

• Sexy. 

• Dramático Urbano. 

 

O estilo terá que ter uma história a ser contada, como foi idealizado e produzido. Enquanto a 

modelo desfila a narrativa deverá acontecer ou estar descrito em mãos do júri e apresentado 

para o público presente. 

1. *As roupas, conjunto deve ser composto e produzido por somente materiais recicláveis 

ou resíduos reutilizáveis; ex: Desde as linhas, botões, tinturas, enfeites, acessórios a 

necessidade de apresentar um designer inovador e conceitual focando a Conexão 

Fashion Eco Alternativa deverá ser extremamente a protagonista da peça. Todo o 

conjunto deve se conectar com a natureza e a proteção dela. 

2. *O processo criativo deverá envolver uma ou muitas pessoas do seguimento é 

importante que reconhecer na equipe: profissionais da maquiagem, acessórios, 

costuras, designer, cabeleireiros, manicure, pedicure , estéticas entre outro para que a 

apresentação do participante modelo seja visto profissionalmente demonstrando a 

capacidade de relacionar-se com o mundo Fashion. O concurso será uma oportunidade 

de aprendizado do início ao fim. 

3. A Conexão Fashion Eco Alternativa vai catalogar todos os estilos que forem 

apresentados indicando seus autores e com seus designers registrados com firma em 

cartórios de maneira que cada conjunto fará parte de uma coletânea e caso o autor 

deseje fazer qualquer coisa com a sua obra ele terá seus direitos garantidos. 

4. A produção contará com apoio técnico de preparador de passarela dirigido pelo 

Diretor/Ator/Produtor Igor Bartchewisky que irá ministrar workshop de preparação 

palco e passarela que dará toda orientação para realizar uma boa performance. 
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Para participar do concurso será realizado a inscrição gratuita no formulário do Google com 

autorização de responsável em caso de menor idade, para que possam conhecer o projeto e 

as propostas. Os inscritos no formulário devem fazer a matricula no CONCURSO CONEXÃO 

FASHION (CFE), logo após a leitura e apresentação do projeto. 

o Investimento para inscrição no Conexão Fashion Eco Alternativa com 

direito a participar do workshop oferecido: Valor R$ 120,00 .  

  

OBS: Essa ação proporciona aos participantes a oportunidade apresentar-se ao público em geral 

e contar a eles sobre a importância do evento criativo inserido no concurso fomentando o 

conceito entre arte, moda, ecologia e comercio e principalmente o aprendizado da participante. 

CLASSIFICAÇÃO  

A PRODUÇÃO VAI DIVULGAR TODOS OS ESTILOS INSCRITOS CLASSIFICADOS PARA A FINAL APÓS 

TODA FASE PREPARATORIA E TREINAMENTO FOREM CONCLUIDA. 

O participante deverá finalizar Curso preparatório do concurso realizado no workshop presencial 

ou online com o diretor Igor Bartchewsky. 

O primeiro prazo para entrega das fotos do estilo que vai concorrer é até dia 10 de setembro, 

juntamente com os protocolos da data do concurso. 

Obs.: Todos os inscritos devem produzir secretamente, seus estilos e visuais para apresentação 

no Concurso Conexão Fashion Eco para concorrer a premiação. O participante inscrito precisa 

fazer dois estilos de sua escolha apenas um deles vai a final após a classificação. Nesse evento o 

júri terá oportunidade única de escolher os estilos que atenderem todas as propostas da moda 

ecológica, elegância e melhor performance do participante.  

 

 

AVISO : Da não Classificação: 

NÃO SERÁ CLASSIFICADO ESTILOS PRODUZIDOS COM MATERIAL COMPRADOS OU AQUELE QUE 

NÃO APRESENTE EM SUA PRODUÇÃO MINIMO  95% DE MATERIAL REUTILIZAVÉL E RECICLAVEL. 

As notas de cada candidato avaliado pelo júri, serão somadas com a pontuação do júri publico 

Todos os candidatos terão a nota do público no final que somará o resultado de nota máxima. 

Os classificados representantes deverão apresentar-se no dia do desfile encerramento. Os 

nomes classificados serão revelados apenas no dia encerramento do prazo de apresentação dos 

certificados em todos só cursos do combo juntamente com uma foto inédita e *não publicada 

em nenhuma rede social antes da confirmação da produção concurso. 
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As finalistas terão, dentre outras coisas, o credenciamento na Topmodelvale e a sua primeira 

inserção no mundo da moda, atuando como modelo, anúncio na Revista Inside Its coluna da 

Moda do Dia expondo o look do Conexão. 

ORGANIZAÇÃO 

Este concurso tem como Organizador o Sr. George Ben, Produtor Artístico em parceria com a 

Shimizu Consultoria e Gestão – Licença para o ramo publicitário, Feiras, Convenções empresa 

sediada em Maringa/PR 

Acumula também em seu currículo as funções apresentador do Talk show George Ben, Criador 

da Revista Inside Its no Portal Cartão Cultural Brasil, Desenhista e Produtor da Serie Comando 

Alfa Missão: Ambiente Limpo, desde 2005 também atuando na produção de eventos teatrais, 

musicais e desfiles de Moda  e muitos outros que virão em breve... Todos eles direcionados à 

divulgação da moda e arte e conjuntamente levando divulgação de novas modelos atuando e 

em Formação na OAIB Produções – do diretor Igor Bartchwisky. 

Apoio Técnico, Supervisão e Consultoria Especializada 

A Organização conta com apoio do renomado Diretor/Jornalista/Produtor da OAIB Produções 

Igor Bartchwisky  – na coordenação e preparação dos participantes no Workshop. Com currículo 

vasto com mais de 20 anos de Experiencia em preparação de modelos, atores profissionais para 

TV e Teatro. 

CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NA ETAPA SELETIVA 

A pessoa deverá: 

- Ter idade de maior ou igual a 12 anos. 

- Em caso de menor ser estudante; 

- Possuir personalidade agradável e sociável; 

- Ser disciplinada e de boa conduta moral; 

- Não ter divulgado fotografias ou filmagens consideradas sensuais e/ou pornográficas; 

- Não estar envolvida(o) com atividades ilícitas; 

- Estar acompanhado dos responsáveis legais e/ou autorização autenticada em cartório para a 

sua participação; 

- Estarem, candidata e responsável legal, em total acordo com as regras deste regulamento, de 

forma plena e irrevogável, não cabendo qualquer recurso posterior. 

- Preencher a ficha de inscrição integralmente. 

- Pagar a taxa de inscrição, que lhe dá om Direito ao Combo de Treinamento EAD com 7 cursos 

de enriquecimento curricular profissionalizante. 
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INSCRIÇÕES 

As inscrições se iniciam no dia 10/08/2022 e terão o seu término em 10/09/2022 podem 

encerrar antes caso as vagas se esgotem. Portanto, se inscreva o quanto antes e não perca esta 

oportunidade. 

Para se inscrever, as candidatas deverão entrar no link https://forms.gle/Ts6TgfBGFcESaDTD6 

preencher a inscrição corretamente e para pagar a taxa de entrar no link oficial do concurso 

(pagseguro https://pag.ae/7Yxzq-B7H). Aguardar ser avisado a data para comparecer no 

Workshop Presencial de Passarela e Palco acompanhadas do seu responsável legal. A candidata 

deverá ir de maquiagem e salto alto, para ser fotografada e complementar a sua ficha de 

inscrição e retirada do Passaporte. 

A ficha de inscrição(formulário) deverá ser totalmente preenchida e finalizada com o pagamento 

da taxa única de R$120,00 (cento e vinte reais), referentes aos serviços de avaliação e 

preparação da candidata, workshop com instruções de passarela e treinamento do desfile. 

O regulamento do concurso é entregue no ato da inscrição por e-mail ou no ato quando recebe 

o link oficial da inscrição por e-mail ou redes sociais. 

_____________________________________________________________________________

__ 

O CONCURSO 

FASE 1 – seleção do estilo: 

1) As candidatas inscritas devem fazer 1(um) estilos de roupas a roupa que será demonstrada 

para classificação no evento a peça ou conjunto devem ser guardados para o dia do evento 

para avaliação do júri, a candidata irá concorrer com o mesmo estilo apresentado para a 

classificação. 

2) A candidata corre o único risco de ser desclassificada, se não cumprir a regra numero um 

com a produção original das peças sendo totalmente ecológica e com uso de materiais 

reutilizável ou reciclável.  

3) A candidata poderá ser desclassificada automaticamente se o júri verificar que a peça ou 

conjunto de roupas são representações de marcas famosas, estilistas, grifes e ou plagio. 

4) A candidata pode responder por processos individualmente ou em equipe caso utilize 

marcas reconhecidas em qualquer das peças para dar engajamento e tentar ser avaliadas 

pela produção fraudada. 

5) O material reciclado poderá ser parte de indústria ou marcas desde que a indústria ou a 

marca não seja divulgada ou seja o foco da produção do conjunto. 

6) Em hipótese alguma o conjunto ou a peça montada, criada, desenhada, produzida poderá 

ser parte integral, parcial, semelhante, similar de obras já desenvolvida no mercado e que 

tenha conotação de marcas famosas que levem o júri acreditar que seja original. 

7) O júri poderá e terá o poder de desclassificar automaticamente a peça ou o conjunto 

durante a seletiva da primeira fase ou durante a apresentação do evento na prova final. 

https://forms.gle/Ts6TgfBGFcESaDTD6
https://pag.ae/7Yxzq-B7H
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8) A candidata tem total consciência das regras e todas as dúvidas foram e devem ser tiradas 

antes de realizar a produção junto com a equipe. 

9) A candidata autoriza o uso da imagem, som e voz durante e nos períodos em que estiver 

vinculada ao concurso e nas divulgações do concurso seja em todos os veículos pertinentes 

e de uso Legal para promoção de seus próprios trabalhos ciente que não caberá receber 

caches ou bônus extras ou remuneração. 

10) A candidata e seus responsáveis e equipe tem consciência de que o concurso elegerá 

apenas uma modelo e um estilo campeão no concurso, demais colocações do segundo 

lugar até o 10º(decimo) ,  receberá brindes e certificados de participação confirmando a 

produção no evento. Todos os inscritos poderão concorrer automaticamente a seletivas 

em projetos de teatro, desfiles, participações em filmes, vagas em workshops, convites a 

produções independente do concurso. 

11) Atenção a candidatas(o) poderá usar o nome do concurso para se promover 

profissionalmente em seus currículos profissionais. 

12) ´Será vetado automaticamente a candidata(o), ou qualquer que seja solicitar patrocínio 

para o concurso ou em nome do concurso, fica ciente que o uso indevido do evento sem 

autorização por escrito e com firma reconhecida pela empresa gestora do evento 

caracteriza fraude. 

13) Toda candidata(o) está ciente e responde criminalmente por seus atos, ciente que o 

evento, concurso e sua equipe de produção não se responsabiliza por qualquer que seja o 

envolvimento da candidata(o) por feitos ilegais, morais. Ficando o fórum local para 

elucidar com seus representantes legais qualquer que seja o ato que venha trazer 

constrangimento, discriminação ou atos ilícitos. 

14) Todas e qualquer pessoas inscrita no concurso deverá seguir as regras do evento, entrar 

em contato direto com os representantes legais da organização através de telefone da 

produção (11) 95426-0144 (somente WhatsApp), ou telefone fixo na cidade Maringá PR 

fone: 44 3520-0164 Escritorio central da Produção. A produção tem a pagina Oficial de 

divulgação @topmodelvaleoficial no Instagram e Facebook, e também o portal oficial de 

divulgação https://www.cartaoculturalbrasil.com  

15) A equipe de produção avisará diretamente no seu e-mail informado, seu telefone 

informado, seu WhatsApp informado e direto no seu Messenger do seu perfil informado 

no ato da inscrição. O candidato receberá um protocolo do curso e somente com esse 

protocolo informado deverá proceder para receber a informação. 

16) A produção não em hipótese alguma pedira para entrar em contato avisando que foi 

selecionada por algo, ou cobrar taxas, mensalidades, ou vendas de book, convite para 

reuniões sem aviso prévio publicamente direto em nossos canais oficiais. 

17) A candidata conhecerá todos os envolvidos no concurso que e são responsáveis para 

ajuda-la até o final do evento, por tanto nenhum contato da produção será sem fotos, ou 

número privados ou escritórios fora de contexto. 

18) Tenha sempre em mão o numero de um defensor legal de sua confiança para ajudar tirar 

duvidas sobre qualquer tipo de assunto que envolva seu sonho e sua profissão. 

 

 

https://www.cartaoculturalbrasil.com/
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19) A candidata deve enviar uma 5 fotos com estilo normal e uma foto segurando um cartaz 

feito papel sulfite escrito o primeiro nome e Conexão Fashion ECO ( ex: Beatriz – Conexão 

Fashion eco)  

3) A candidata será avisada do local especificado, de um workshop com instruções de passarela 

e o treinamento para o desfile no mês do concurso, em datas ainda a serem divulgadas. 

4) No último sábado de setembro, será divulgado o local da prova final onde serão convocadas 

as finalistas selecionadas, sendo classificadas 6 candidatas de cada estilo (Dos sete estilos 

universais da moda). 

As 6 modelos classificadas de cada, estarão automaticamente classificadas para a grande final 

da Conexão Fashion Eco das Modelos que acontecerá na data ser divulgada logo no dia da 

classificação, somando-se um total de 7 grupos classificadas. 

5) As classificadas receberão como prêmio de participação, um ensaio fotográfico com fotos em 

alta resolução e entregues em Drive. 

6) A campeã ou campeão numero 1, foi escolhido melhor estilo e composição de moda, 

elegância e moda eco no Conexão Fashion Eco 2022 do evento receberá 5 mil em prêmios e 

brindes mais certificados e troféu da primeira edição Conexão Fashion ECO. Concederá 

entrevistas em Pod Cast da produção, TV, Rádio e matéria pra revista 

 

FASE 2 – A AVALIAÇÃO FINAL 

No evento final através do desfile entre as candidatas classificadas serão avaliadas pelo júri 

presente e júri público e nas avaliações do Júri da FASE 1 as notas terão peso e os pontos serão 

para somar as notas finais em caso de empate técnico. 

 

No evento Final serão escolhidas uma vencedora de cada estilo e a vencedora avaliada com 

maior pontuação concorrem ao título de premiação máxima do concurso, podendo elas serem 

tanto de qualquer perfil fashion, fotográfico ou plus size e demais. 

As vencedoras da grande final receberão como prêmio: 

Ensaio fotográfico com 5 produções com aproximadamente 50 fotos. 

Book fotográfico tamanho 20 x 25 cm, com 12 fotos. 

Uma página de cada finalista na revista Inside ITS 

Coordenação da carreira e divulgação da sua imagem como modelo, por um ano, no site portal 

e demais mídias sociais vinculada a produtora. 
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Participação como modelo em um anúncio de moda, publicado em nas mídias e veículos que 

exibirão divulgação do evento. 

OS DESFILES 

Os desfiles acontecerão nas dependências do Teatro, a ser agendado em Maringá. 

No primeiro desfile as candidatas se apresentam com o seu estilo próprio ou representando seu 

patrocinador ou padrinho. 

No segundo desfile a candidata se apresentará usando o visual criado por ela para classificação 

no concurso. 

Obs.: É livre o uso de acessórios desde que siga as regras do concurso Conexão Fashion Eco. 

CLASSIFICAÇÃO DAS CANDIDATAS 

- Durante a apresentação haverá uma comissão julgadora. 

- O júri será composto de 03 a 11 membros, convidados pelo organizador do evento, que 

somente serão divulgados momentos antes de cada desfile. 

- As candidatas serão avaliadas em postura, desinibição, desenvoltura, expressões faciais e 

corporais sendo esses requisitos primordiais para a modelo desfilar. 

- A candidata receberá de cada jurado a avaliação (notas) de 1 a 10 no segundo desfile (com a 

moda inédita criada especialmente para o concurso eco fashion). 

- As decisões dos jurados em todas as etapas serão soberanas, irrecorríveis e definitivas. 

- A candidata que receber mais “estrelas” e “curtida” na publicação em nossa página até as 

23:59H do dia anterior ao desfile terá somado 3 pontos ao resultado final da soma de todos os 

jurados ou outro prêmio que venha ser informado na divulgação das fotos no face. 

- Havendo empate nas apurações, o voto de minerva será dado pelo público sendo a torcida 

mais forte da candidata durante o evento. 

DIREITOS AUTORAIS E USO DA IMAGEM. 

- A CANDIDATA e seus responsáveis legais, através da cessão dos seus direitos, autoriza ao 

ORGANIZADOR e/ou seus parceiros, de maneira irrevogável, irretratável, total, integral, sem 

ônus e definitiva o uso de suas imagens, resultantes deste concurso, em seus meios de 

divulgação digitais, sociais, impressos ou portfólios pessoais, assim como, para ilustrar 

campanhas publicitárias dos produtos e/ou serviços comercializados pelo ORGANIZADOR, 

podendo as campanhas serem veiculadas em nível nacional e/ou internacional, por tempo 

indeterminado, através de qualquer mídia, seja ela impressa, painéis em vias públicas, TV, vídeo, 

internet e outros meios digitais ou de comunicação visual existente ou que venha a existir. 

- Fica definido que o ORGANIZADOR e seus parceiros estão expressamente proibidos de explorar 

as imagens, quaisquer que sejam, de modo que possa ser considerado como atentado à vida 

privada da CANDIDATA e/ou divulgá-las sobre qualquer suporte considerado ilícito. 
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- As fotografias/vídeos poderão ser modificadas(os) pelo ORGANIZADOR e seus parceiros por 

qualquer meio técnico, reproduzidas(os) ou divulgadas(os) parcialmente ou na sua totalidade, 

em qualquer suporte (papel, digital, magnético, tecido, plástico, virtual, etc.) ou qualquer outro 

que venha a existir. 

- O ORGANIZADOR, detentor dos direitos autorais do(s) fotógrafo(s) e demais parceiros, autoriza 

a CANDIDATA a utilizar as imagens em seu portfólio profissional e redes sociais pessoais da 

CANDIDATA, sem cortes e sem alterações, por tempo indeterminado, ficando vedado outro tipo 

de veiculação, assim como, a utilização comercial ou publicitária das fotos/vídeos sem a 

expressa autorização do ORGANIZADOR. 

OBS.: Os créditos e/ou logomarcas fixados nas fotos e/ou publicidade e não poderão ser 

retirados. 

- A licença de imagem cedida pela CANDIDATA e seus responsáveis será de utilização exclusiva 

do ORGANIZADOR, a quem competirá o direito de permitir ou impedir a utilização das imagens 

por terceiros, tomando se necessário, as medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis. 

- Caso a candidata esteja “agenciada” ou possua qualquer vínculo contratual ou empregatício 

que impeça a ela ou seus responsáveis de autorizar o uso de sua imagem pelo organizador e 

seus parceiros, impostos neste regulamento, estará automaticamente desclassificada, não 

podendo participar deste concurso. 

- Caso a candidata tenha sua imagem com direitos iguais a este ou semelhante que o impeça de 

se a promover é necessário que ela apresente uma carta de autorização oficial registrada que 

permita a sua divulgação de imagem junto ao evento, caso isso não aconteça ou seja realizado 

segue o procedimento de desclassificação. 

- A candidata e seus responsáveis legal são os únicos que podem autorizar ou vetar o uso da 

imagem no evento, tendo a equipe o prazo necessário para excluir das redes sociais e dos sites 

pertinente a produção, se a imagem se multiplicou para outro meios não será de 

responsabilidade da organização do evento. 

- No caso da candidata fizer o pedido por escrito com até 10 dia antes para retirar seus materiais 

da mídias da nossa organização ela a candidata e seus parceiros perdem automaticamente o 

direito de utilizar qualquer que seja a forma de documento que demonstre a sua participação 

junto com a nossa marca, seja em rede social, entrevistas e qualquer mídia . A candidata cancela 

automaticamente toda a ligação com a organização do evento e seus direitos adquirido sobre a 

marca. 

- O uso indevido sem autorização da marca que caracteriza a politica especifica do projeto 

Conexão Fashion Eco vinculado a empresa Shimizu Consultoria e Gestão e sócio organizador 

George Bem acarretará em multa e penalidades prevista em Lei de direitos de propriedade 

DAS MODIFICAÇÕES NO CRONOGRAMA 
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O cronograma e número dos desfiles ou fase classificatória dependem diretamente e 

proporcionalmente ao número de inscrições, ficando a cargo do Organizador as adaptações, 

como por exemplo: 

- Até 30 inscrições haver apenas um desfile, já sendo selecionadas as vencedoras do concurso. 

- De 31 a 60 inscrições haver dois ou três desfiles. 

- De 61 a 80 inscrições seguir o cronograma dos desfiles conforme inicial, com quatro desfiles e 

final. 

*A organização poderá optar por classificatória online envolvendo todas as inscritas e depois a 

fase final com júri. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

- Feita a inscrição da candidata, caso esta desista do concurso, fica desde já o organizador e seus 

parceiros isentos e resguardados de qualquer ressarcimento e/ou retratação, incluindo-se a taxa 

de inscrição que foi paga pelo serviço de avaliação da candidata ou cursos oferecidos, assim 

como, o(s) motivo(s) pelo qual a candidata não foi selecionada. 

- A presença das candidatas selecionadas é OBRIGATÓRIA nas reuniões, ensaios e desfiles, 

somente em caso especifico podendo existir conferencia online para algum tipo de informação. 

- Não é permitida a presença de familiares, amigos ou qualquer acompanhante das candidatas 

nas reuniões, workshops, treinamentos ou camarim. 

- A candidata selecionada deverá se apresentar pelo menos 30 minutos antes dos horários 

agendados para os workshops, reuniões e treinamentos que venha ser agendados. 

- A candidata selecionada deverá se apresentar pelo menos uma hora antes dos desfiles, já 

produzida com maquiagem e cabelo de sua preferência, alimentadas, descansadas, dispostas, 

atentas às orientações e de posse dos trajes para os desfiles. 

- Os trajes para os desfiles são de responsabilidade da candidata que deverão ser aprovados 

previamente pelo Organizador, recebendo o protocolo do traje para concorrer. 

- Os trajes para a produção do ensaio fotográfico (prêmio) são de responsabilidade das 

candidatas. 

- Todas as despesas como cabelo, maquiagem, lanche, locomoção, etc., são por conta da 

candidata. 

- A educação, camaradagem e presteza com as demais candidatas, com todos os envolvidos do 

evento e com o público em geral, serão constantemente observados. 

- A infração de qualquer regra deste regulamento poderá resultar, a critério do organizador, na 

DESCLASSIFICAÇÃO IMEDIATA da candidata, sem qualquer tipo de ressarcimento e/ou 

retratação por parte da organização. 
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- Caso haja a desclassificação ou desistência de alguma candidata já selecionada no mês ou no 

evento final a candidata que tiver a classificação igual no caso de empate ou nota com 

pontuação menor, mas que esteja o mais próximo da nota informada da candidata desistente 

poderá assumir a posição de candidata ao concurso. 

- Proporcionalmente ao número de inscrições, poderá o organizador diminuir ou aumentar o 

número de selecionadas destinadas a cada grupo de estilo conforme vir melhor o andamento 

do evento. 

- Poderá o Organizador, para a realização ou melhorias do concurso, alterar este regulamento a 

qualquer momento que estará sempre atualizado no link: https://forms.gle/XXPYaLi2dsLsfsrU8  

 

Pontos obscuros ou dúvidas serão decididos pelo organizador. 

Solicitamos a compreensão e principalmente a colaboração de todos para que, juntos, possamos 

realizar um grande evento. 

 

Toda e qualquer forma de informação necessária devera se dirigir pelo whatsapp 11954260144 

ou pelo telefone fixo 44 3520-0144 

FIRMA RECONHECIDA: 2º TABELIONATO DE NOTAS DE MARINGA 

 


