RAINHA DO RODEIO 2017
REGULAMENTO
Art. 1º - O concurso da Rainha do Rodeio Expo Taquari 2017, tem por objetivos
fundamentais:
I - Divulgar e promover o Rodeio e a Expo Taquari 2017.
II- Valorizar a beleza e a desenvoltura da Jovem Taquariense, propiciando lazer e
festividades à população do Município e da Região.
Art. 2º - Poderão inscrever-se no “Concurso Rainha do Rodeio de Alto Taquari”
candidatas que preencherem os seguintes requisitos e condições:
I - Ser do sexo feminino.
II - Ser brasileira nata ou naturalizada.
III - Ter idade mínima de 15 (quinze) e máxima de 24 (vinte e quatro) anos até o dia da
realização do concurso:
a) – As candidatas menores de idade deverão apresentar autorização dos pais ou
responsáveis, com firma reconhecida em cartório, os quais também deverão
acompanha-las em todos os atos do evento.
IV - Não ser casada.
V - Não estar grávida ou ter filho (a).
VI - Enviar duas fotos (em preto e branco ou colorido), sendo uma de rosto e outra de
corpo inteiro. (As fotos serão usadas para a divulgação do evento).
VII - Em momento algum poderá a Organização ser responsabilizada por inscrições
perdidas, atrasadas, enviadas erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas e/ou
imprecisas. A organização não será responsável em hipótese alguma por envios fora do
prazo.
VIII - Em nenhuma hipótese poderá a organização ser responsabilizada por atrasos,
faltas ou descumprimentos da agenda do evento por parte da candidata, que deverá
acompanhar através de um grupo criado no Whats App, e ou pagina do Facebook do
responsável pelos ensaios, todas as informações sobre datas, locais e horários do evento,
sob pena de desclassificação.
IX - Ser Taquariense ou Residir em Alto Taquari.

X - Se inscrever dentro da data limite que vai de 21 a 28 de Agosto de 2017.
Art. 4º - O julgamento do “Concurso Rainha do Rodeio de Alto taquari” será feito por
júri imparcial composto de 3 (três) à 7 (sete) pessoas, de livre indicação pela comissão
organizadora do evento, na escolha os jurados avaliarão as candidatas com notas de 5 a
10 , nos quesitos:
I - Beleza Corporal;
II - Desenvoltura na passarela;
III - Beleza Facial;
IV - Simpatia.
Art. 5º - Não caberá qualquer espécie de recurso ou contestação à decisão dos jurados.
Art. 6º - O número de candidatas para a escolha na final do concurso será no máximo
de 20 (vinte) candidatas, caso haja um maior número de candidatas a comissão analisará
a necessidade de realização de pré-seleção em data a ser estipulada pela comissão
organizadora, em caso de seletiva para a final, caso o número de candidatas inscritas
ultrapasse as 20 candidatas segue as regras:
I - Irão se apresentar em desfile com suas próprias roupas, e serão avaliadas por uma
comissão.
II - Serão avaliadas pelos requisitos de avaliação do regulamento, as 20 candidatas com
maior pontuação serão selecionadas para o concurso a se realizar no dia 16 de setembro,
no salão paroquial em Alto Taquari.
III - Selecionadas, as 20 candidatas receberão um bloco para venda, cada um real
arrecadado vale um ponto, no dia da entrega dos valores e blocos serão somados os
mesmos e as duas que obtiverem maior número de pontos estarão entre as 12
semifinalistas. E toda a renda será para ajudar na locação das roupas.

Art. 7º - Serão eleitas no “Concurso Rainha do Rodeio de Alto Taquari” 03 (três)
candidatas sendo elas: Rainha, Princesa e Madrinha do Rodeio.
I - Sistema de apuração de resultados:
a) - 1ª Etapa:
- Desfile das 20 (vinte) candidatas selecionadas para avaliação
individual.

b) - Semi-Final:
- Desfile das 12 (doze) Semifinalistas;
- Desfilarão as 10 (dez) finalistas que obtiverem maior nota do Júri.
- Desfilarão as 2 que obtiverem a maior pontuação na venda dos blocos.
Parágrafo Único - Caso as duas que tiverem a maior pontuação na venda estejam entre
as 10 finalistas com maior pontuação, considera-se a ordem de pontuação dos jurados
para classificação de mais duas finalistas.

c) - Final:
- Desfile das 5 (cinco) candidatas que obtiverem maior pontuação entre as
semifinalistas.
d) - Classificação Final:
- Rainha do Rodeio: Será a que obtiver maior nota dos jurados.
- Princesa: Será a que obtiver a segunda maior nota dos jurados.
- Madrinha: Será a que obtiver a terceira maior nota dos jurados.
Art. 8º - Os trajes para o desfile serão oferecidos pela comissão organizadora em cores
sortidas.
Art. 10º - As eleitas se comprometem a participar dos eventos oficiais durante o período
de reinado.
Art. 11º - A Rainha, a Princesa e a Madrinha, receberão a faixa.

Art. 12º - Premiação: Todos os prêmios serão distribuídos entre Rainha, Princesa e
Madrinha.
I - Os prêmios serão:
a) - Rainha do Rodeio: Uma Moto Biz.
b) - Princesa: Um book fotográfico e produção com Leonardo Frota.
d) - Madrinha: Um kit de cosméticos Plenittude.

Art. 13º - A candidata compromete-se a obedecer os horários determinados pela
organização para os ensaios e todas devem estar presentes na final, conforme horários a
serem determinados pela Comissão Organizadora.
Art. 14º - A organização não se responsabilizará pela alimentação bem como demais
despesas das candidatas e eleitas.
Art. 15º - As inscrições deverão ser retiradas no endereço:
I - Na Biblioteca Municipal de Alto Taquari, em caso de duvidas devem entrar em
contato com Carlos Gifani pelo fone 66 996320826, com apresentação dos seguintes
documentos:
a) - Apresentação de cópia da carteira de identidade e/ou certidão de nascimento que
atestem a idade da candidata;
b) - Assinatura do regulamento, autorização e ficha de inscrição. (Autorização deverá
ser reconhecida em cartório).
Art. 16º - Em caso de renúncia ou descumprimento, por parte das eleitas, de qualquer
dos deveres atribuídos, bem como, infringir as normas estabelecidas neste regulamento,
implicarão na perda do respectivo título como a conseqüente devolução da faixa,
constantes no art. 11º deste, e devolução da premiação constante no art.12.
Art. 17º - Para não comprometer o êxito do concurso, não serão admitidas faltas nos
ensaios sem justificativa, e nem a permanência de familiares e convidados durante os
ensaios.
Art. 18º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão
organizadora do evento, e de suas decisões não caberá nenhum recurso.
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do telefone 66 996320826.
Silvana Scutti (Secretaria de Assistência Social).
Carlos Henrique de Freitas Gifani (Direção e Preparação das Candidatas).

Li e concordo com os termos do Regulamento.

_____________________________________
Assinatura do Responsável

_____________________________________
Assinatura da Candidata

Alto Taquari ,Agosto de 2017.

FICHA DE INSCRIÇÂO RAINHA DO RODEIO 2017.

Nome: ________________________________________________
RG:______________.CPF:______________.
Idade: ________Altura:__________Peso:______Manequim:______
Filiação:
Pai:___________________________________________________
Mãe:__________________________________________________
Telefone candidata:___________________
Telefone Responsável:_________________

Alto Taquari,____, de Agosto de 2017.

_____________________________________
Assinatura Candidata

______________________________________
Assinatura Responsável

Autorização

(Pai/Mãe

ou

Responsável)_____________________________________________

brasileiro (a), RG. nº _____________________, residente e domiciliado (a) na rua
_______________________________________________________________ nº ____,
Bairro__________________________________________, cidade Alto Taquari, MT,
AUTORIZO minha filha ______________________________________________, a
participar do CONCURSO RAINHA DO RODEIO DE ALTO TAQUARI, MT,
nos termos do Regulamento Oficial.

Alto Taquari,___, de Agosto de 2017.

________________________________
Assinatura responsável

