Escolha da Rainha e Princesas da
VII Festa de Tapetes e Artefatos
em Couro
Regulamento do concurso:













Ter nascido no ano de 2002 a 1993;
Não ser casada e nem ter filhos;
Residir em Lindolfo Collor;
Representar uma Entidade do Município (Empresa, Loja, Associação...);
Estar presente em todas as reuniões e ensaios programados pela comissão
organizadora;
Trazer, no ato da inscrição, 1 fotos para divulgação na imprensa;
Se tiver idade inferior a 18 anos, apresentar autorização dos pais,
Desfilar usando vestido padronizado pela organização da Festa de Tapetes e
Artefatos em Couro;
Ter disponibilidade à noite e aos finais de semana para divulgar a Festa em
eventos, rádios, jornais, etc;
Não ter sido Rainha ou Princesa de festas anteriores.
As candidatas serão avaliadas nos seguintes quesitos: I. Prova oratória
(conhecimento, atitude, segurança e desenvoltura); II. simpatia e naturalidade; III.
beleza; IV. elegância; V. desfile com desenvoltura;
A venda de ingressos e uma prova teórica também será contabilizado como
pontos.
Se eleita, a candidata deve buscar juntamente com a comissão organizadora, o
engrandecimento do evento, bem como a divulgação da cidade.

Obs: As candidatas poderão apresentar as suas torcidas que com certeza alegrarão
muito mais o evento. A melhor torcida será avaliada pelo corpo de jurados e receberá
um prêmio.
Período de inscrições: 14/08/2017 a 01/09/2017.
1ª Reunião com as candidatas: Dia 04/09/2017 às 17:30
Local: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo – Av. Capivara, nº1000
Informações: 35521655

VII Festa de Tapetes e Artefatos em
Couro
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO DE ESCOLHA DA
RAINHA E PRINCESAS DA FESTA:
Data: 06/10/2017
Local: Sociedade Atiradores 48 Baixa
 Nome:_______________________________________________
 Data de Nasc.: ________________ Idade: ____ Nº calçado:____
 Nome do Pai: ________________________________________
 Nome da Mãe: ________________________________________
 Endereço: ___________________________________________
 Bairro: ________________________Fone: _________________
 Altura: ________Peso: ________Escolaridade: ______________
 Entidade que representa: _______________________________
 O que gosta de fazer: __________________________________
______________________________________________________
 Um ideal: ____________________________________________
______________________________________________________
 Porque está participando do concurso: _____________________
________________________________________________________
____________________________________________________
 O que significa e representa para o Município a Festa?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________
*** Último dia de entrega da ficha de inscrição será no dia 01/09/2017

AUTORIZAÇÃO

Autorizo minha filha __________________________
____________________________, com _________ anos de idade,
RG nº _______________________, a participar do concurso da
escolha da Rainha e Princesas da VII Festa de Tapetes e Artefatos em
Couro, que acontecerá dia 06 de outubro de 2017, a partir das 20h,
tendo como local a Sociedade Atiradores 48 Baixa.

_______________________________
Assinatura do Responsável

RG nº _________________

