Concurso Rainha do Rodeio de Itapecerica da Serra 2019
Regulamento
01 - O concurso será aberto à participação de garotas moradoras na cidade de Itapecerica da Serra e
região.
02 - As vencedoras, Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa, do ANO anterior não poderão participar,
Rainha de Todos os anos não podera participar dos concursos.
03 - A idade permitida é de no mínimo 18 anos!
04 - As inscrições deverão ser realizadas pelo site
concursodarainhaitapecerica@namontanha.com até 13 de Junho de 2019.
05 - Haverá uma pré-seleção no dia 15 de junho, às 15:00h no Na Montanha Eventos, que será
julgada por uma mesa composta por jurados escolhidos pela organização.
06 - Serão selecionadas até 20 candidatas para o Concurso que será realizado no dia 28 de Junho
de 2019 no Na Montanha Eventos, Estrada João Rodrigues de Moraes, 1086 - Itapecerica da
Serra/SP - As finalistas deverão comparecer pontualmente as 19:30h em todos os ensaios que
serão realizados nos dias 18, 25 e 26 de Junho no Na Montanha Eventos.
07 - Um corpo de jurados será escolhido pela organização para julgar as participantes no dia do
concurso.
08 - Serão consideradas vencedoras, aquelas que obtiverem o maior número de pontos somados nos
quesitos:
 Beleza
 Simpatia
 Desenvoltura
 Torcida
09 - As Vencedoras: Rainha, 1ª Princesa, 2ª Princesa, 3ª Princesa e Miss Simpatia, terão livre acesso
à 41ª Festa do Peão de Itapecerica da Serra, também como 1 acompanhante com acesso ao
recinto.
10 - Fica automaticamente, no ato da inscrição, autorizada a veiculação da imagem e voz das
candidatas por parte da organização do evento, seja através de jornais, revista, vídeos, televisão
ou rádio.
11 – As vencedoras serão modelos para uma seção de fotos para os patrocinadores a definir a data
com aviso prévio.
12 - O não cumprimento de qualquer item relacionado acima poderá acarretar na desclassificação da
inscrita.
Dúvidas, entrar em contato com a organização.

Organização:
Priscila Pedroso tel: 98686-2240
Na Montanha Eventos
Apoio: Prefeitura de Itapecerica da Serra
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