

CONCURSO DA CORTE DO CARNAVAL

Local: Praça Dermeval Barbosa Moreira
Dia: 26 de fevereiro de 2014 (quarta-feira)
Horário: 20:00 horas

REGRA GERAL:

	Os candidatos poderão representar as entidades carnavalescas da cidade de Nova Friburgo, sendo de responsabilidade das mesmas a indicação, também serão aceitas as inscrições de candidatos sem representar nenhuma entidade carnavalesca.

Inscrição: A inscrição é gratuita e deverá ser feita a partir do dia 28 de janeiro ao dia 11 de fevereiro de 2014 das 10:00 horas às 17:30  horas,  na Secretaria de Cultura, Praça Getúlio Vargas, 89 / segundo andar - Centro .

Reunião: Ficando ciente as candidatas a Rainha do Carnaval e Rei Momo, de que no dia 12 de fevereiro de 2014, quarta– feira, na Secretaria de Cultura , localizada à Praça Getúlio Vargas, 89 / segundo andar, às 15:00 horas, haverá uma pré – seleção de avaliação,  conforme o número de candidatas e candidatos inscritos,  para se apresentarem na Praça Dermeval Barbosa Moreira, onde serão eleitos, finalmente, a Rainha do Carnaval e o Rei Momo de 2014 .

Estes que participarão de todos os eventos realizados no Carnaval da Família 2014.

 O Júri é uno e soberano para julgar, não cabendo ao candidato direito de quaisquer reclamações. O presidente da mesa terá direito ao voto de minerva, em caso de empate. Ficando certo que, aquele candidato que apresentar antes, durante ou após o concurso, comportamento agressivo ou desrespeitoso para com a coordenação ou quaisquer jurados ou participante, será o mesmo, desclassificado e poderá no próximo carnaval, ter sua inscrição vetada.

	Ficando certo que poderá o concorrente, no caso de infringir quaisquer cláusulas do presente contrato, ser desclassificado e perderá o direito ao prêmio que por ventura tiver feito jus.
	
CANDIDATAS A RAINHA DO CARNAVAL:

 As candidatas entrarão uma a uma na passarela, onde será realizada uma entrevista com as mesmas, vestindo o traje de apresentação (fantasia). 
Após ser entrevistada pelo locutor oficial do evento, retornará ao palco aguardando a sua apresentação, sambando para o público. 
A Candidata a Rainha deverá ter a partir de 18 anos, e sem restrições pessoais para representar o Carnaval da Família 2014.  
Serão avaliados os critérios de comunicação, simpatia e samba.
Premiação: Troféu, faixa, prêmio em dinheiro.


REI MOMO : 

      Serão avaliados os critérios de comunicação, simpatia e samba. E também será realizada entrevista com os candidatos.

	Premiação: Troféu, faixa, prêmio em dinheiro.

     
	Nova Friburgo,_____ de ______________________ de 2014.

___________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

CONCURSO DA CORTE DO CARNAVAL

	Os candidatos deverão assinar o recebimento do regulamento que será destacado e ficará na Secretaria de Cultura, como comprovante.

Eu, _______________________________________________, ciente do regulamento, manifesto esta de acordo com o mesmo.


Nova Friburgo, ______ de ________________ de 2014.


______________________________
Assinatura do Candidato


FICHA DE INSCRIÇÃO CONCURSO DA CORTE DO CARNAVAL DA FAMÍLIA 2014 

(  ) Rainha     (   ) Rei 

NOME: ___________________________________________________


ENDEREÇO: ___________________________________________________

___________________________________________________


TELEFONE:_________________________________________

CPF:_______________________

Cart. Identidade:_________________

REPRESENTA A ENTIDADE CARNAVALESCA:

___________________________________________________

Altura: _________ Peso:__________Idade: _____________


Obs.: Anexar fotografia de corpo inteiro atual em anexo.

