Regulamento para Inscrição no Concurso Garota Agrobalsas 2018
Este regulamento contém as regras que deverão ser observadas
pelas candidatas interessadas em participar do Concurso Garota
Agrobalsas 2018, as quais deverão ser lidas e aceitas pelas
candidatas antes do ato da inscrição para participação no concurso.
1 DOS PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
1.1 Para participar do Concurso Garota Agrobalsas 2018, a
candidata deverá preencher os seguintes pré-requisitos:
a. 18 anos de idade completos no momento de inscrição e no
máximo 27 anos de idade até 31 de dezembro do ano de realização
do concurso;
b. Não ser emancipada;
c. Não ser e nunca ter sido casada, nunca ter tido casamento
anulado, não conviver maritalmente;
d. Não ter filhos;
e. Não estar grávida;
f. Ter nascido no município que representará ou residir nele por um
período de, pelo menos, 6 meses, no momento da inscrição;
g. Ser cidadã brasileira há, no mínimo, 12 meses antes da data de
realização do Concurso Garota Agrobalsas 2018;
h. Nunca ter sido fotografada ou filmada totalmente despida,
expondo seios e/ou partes íntimas;
i. Nunca ter sido fotografada ou filmada em cena de sexo explícito;
j. Ter, no mínimo, 1,68 m de altura;
k. Estar preferencialmente dentro ou próximo das seguintes
medidas: de 88 a 92 centímetros de busto; de 88 a 92 centímetros
de quadril e de 58 a 62 centímetros de cintura;
l. Não ter realizado qualquer tipo de intervenção estética, incluindo,
mas não se limitando, a lipoaspiração, colocação ou retirada de
próteses de silicone, cirurgias plásticas, preenchimentos ou
reduções num período inferior a 1 (um) mês antes do concurso;
Se responsabilizar, em caso de classificação, por se apresentar no
dia, hora e local definidos pela organização do evento.

1.2 A interessada que não preencher os pré-requisitos elencados no
item 1.1 deste regulamento não deverá concluir a sua inscrição,
tendo em vista que a inscrição será anulada e a candidata
imediatamente desclassificada.
1.3 A inscrição da candidata será anulada, em qualquer momento
do concurso, caso o organizador do concurso constate, a qualquer
tempo, que a candidata mentiu e/ou se omitiu em relação aos prérequisitos exigidos para a inscrição no concurso.
2 DA INSCRIÇÃO
2.1 Para se inscrever no Concurso Garota Agrobalsas 2018, a
candidata deverá preencher a ficha de inscrição anexa a este
regulamento.
2.2 Ao fazer a inscrição, a candidata deverá apresentar:
• Foto de corpo inteiro
• Foto de rosto
• Cópia do RG
• Cópia da certidão de nascimento
• Cópia de comprovante de residência do mês atual da inscrição e
de pelo menos seis meses anteriores. Serão aceitos como
comprovantes de residência: (a) contas de telefone fixo ou de um
serviço público em nome da concorrente (água, luz etc.); ou (b)
extratos de banco ou faturas de cartão de crédito em nome da
concorrente.
2.3 A candidata deverá pagar taxa de R$ 1.250,00 (Hum mil e
duzentos e cinquenta reais) para que possa efetivamente participar
do evento.
2.4 A candidata deverá informar imediatamente à organização do
concurso qualquer mudança de endereço, número de telefone e
conta de correio eletrônico.

