MISS RIO GRANDE DO SUL INFANTIL 2016
Categorias: Baby de 2 e 3 anos Mirim de 7 e 8 anos Pré-Teen 11 anos
Infanto Juvenil 14 e 15 anos -

Mini de 4 a 6 anos
Infantil de 9 e 10 anos
Teen de 12 e 13 anos
Juvenil de 16 e 17 anos

REGULAMENTO
1 – O Concurso de Beleza MISSS RIO GRANDE DO SUL INFANTIL 2016, será realizado nos dias 09, 10 e 11 de setembro de
2016, na cidade de Torres – RS, e terá como sede o Guarita Park Hotel.
2 – O evento é uma promoção de GENY RAYO e tem registro no INPI, Marcas e Patentes, sob nº T.819.327.360, e, somente
pessoas e entidades autorizadas poderão realizar as etapas em suas cidades, ou indicar candidatas.
3 – Para participar deste concurso, as candidatas deverão ter entre 02 e 17 anos, divididos em categorias, sendo: Baby: de 2
e 3 anos; Mini: de 4 a 6 anos; Mirim: de 7 e 8 anos; Infantil: de 9 a 10 anos; Pre Teen: 11 anos; Teen: de 12 e 13 anos
Infanto Juvenil: 14 e 15 anos e Juvenil: de 16 e 17 anos.
4 – Cada candidata deverá trazer as roupas oficiais para o concurso:
• Roupa vermelha de qualquer modelo, que será usada para passeios, ensaios, etc.
• Traje social para o jantar;
• Show de talento, que será apresentado na sexta feira (tempo máximo de 2 minutos).
• Traje de gala.
• As categorias Teen, Infanto Juvenil e Juvenil, deverão trazer maiô preto para seu desfile.
**O show de talento, com a coreografia e música de apresentação gravada em CD, contendo somente a música que irá
apresentar, com a duração máxima de dois minutos. O CD deverá ser entregue para o coreógrafo no ensaio, devidamente
identificado.
5 – Cada cidade ou praia poderá eleger ou indicar somente uma candidata por categoria.
6 – Cada candidata poderá representar uma cidade, clube ou Distrito.
7 – Cada candidata deverá trazer uma autorização dos pais ou responsável legal (quando não acompanhados por estes),
cópia da certidão de nascimento e recibo de depósito da taxa de inscrição.
8 – A Miss eleita, representará o Rio Grande do Sul no Miss Brasil, bem como terá uma agenda que deverá ser cumprida
durante o ano de seu reinado.
9 – As vendedoras comprometem-se a representar o concurso, sempre que forem solicitadas, bem como não poderão
participar de outros concursos sem prévia autorização, durante o ano de seu reinado. Também autorizam a veiculação de sua
imagem para a divulgação do concurso.
10-Os critérios de avaliação serão: beleza, simpatia, passarela, vídeo teste, sociabilidade, comportamento e desembaraço.
11- É obrigatória a participação de todas as candidatas, desde o início da programação.
12- Cada candidata deverá remeter para GENY RAYO – Caixa Postal 168 – CEP 95.560-000 – Torres-RS, a ficha de inscrição,
uma foto para divulgação, comprovante de depósito no valor da inscrição, até 10 de agosto de 2016. Poderão remeter, via email, para genirayo@yahoo.com.br.
13- O concurso cobrará uma taxa de inscrição no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Não serão aceitos
pagamentos em cheques no dia do concurso, o que dará direito a:
• Hospedagem com café da manhã, no Guarita Park Hotel, para a candidata e uma acompanhante;
• Refeições durante os dias do concurso, para a candidata e uma acompanhante;
•
DVD de filmagem de todo o evento, ou seja, desde a chegada até a coroação das candidatas.
OU,
• R$ 1.000,00 (um mil reais), que dará direito
• DVD de todo o evento.
• Obs: Nesta modalidade, não terão direito à hospedagem e alimentação.
Demais participantes poderão se hospedar no mesmo Hotel, a preços especiais, podendo as reservas ser feitas
direto com o Hotel, de acordo com a disponibilidade, pelo fone (51)3664-5200.
O valor da inscrição deverá ser depositado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – TORRES – Agência 0524 – Conta
Poupança nº 00005446-2 – Operação 013 – em nome de GENI RAYO.
14- Serão escolhidas: Uma Miss RS em cada categoria; Miss RS Globo; Miss RS Top; duas Princesas; Miss Fotogenia e Miss
Ternurinha.
15- Será premiado o melhor vestido de gala e Melhor show de talento;
16- Haverá troca de brindes entre as candidatas. Fica a sugestão que poderão oferecer lembranças para os jurados, em
número de 15 (item não obrigatório).
17- O concurso mantém exclusividade com equipe de produção fotográfica e de filmagem, não permitindo fotos e filmagens
no local do evento.
18- O concurso oferece equipe de produção de cabelo e maquiagem, a preço de R$50,00 cada.
19- Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela direção do evento.
20- Que quiser expor seu banner deverá trazer o suporte para o mesmo.
DÚVIDAS: (51)9983-7886 - 9865-9411 - genirayo@yahoo.com.br - ediowerlang@yahoo.com.br

