CONCURSO AMAZONAS DA 12ª FESTA
AGROPECUÁRIA DE
ALVORADA DE MINAS - MG
REGULAMENTO OFICIAL
A Comissão Organizadora da 12ª Festa Agropecuária de Alvorada de Minas
estabelece as normas para o concurso.

I Das Disposições Preliminares
O concurso será regido por este regulamento e realizado pela Comissão
Organizadora.

II Do Concurso
O Concurso será realizado no dia 02 (dois) do mês de Junho de 2018, com caráter de
valorizar as 3 amazonas que mais se destacarem durante o trajeto da cavalgada. As
candidatas serão identificadas com um adesivo de participante no dia da cavalgada no
campo da prefeitura as 14:00, as participantes devem estar posicionadas por comitiva.
III Da Comissão
A Coordenação Geral e a Comissão de Julgamento serão responsáveis pelo
cumprimento das normas aqui expostas, bem como resolvendo possíveis casos
omissos a este regulamento.
O júri será formado por 5 (cinco) membros que estarão posicionados em pontos
estratégicos do município por onde a cavalgada irá passar.

IV Da Produção
A Maquiagem e cabelo serão de responsabilidade da candidata, como os outros custos
e despesas. O Traje exigido para o será country.

VI Dos Requisitos de Elegibilidade
Para participar do CONCURSO tem que:
a. Ser alvoradina,
b. Usar traje adequado
c. Estar participando da cavalgada (montada a cavalo)

VII Das Inscrições:
Para participar não é necessário fazer a inscrição, somente a candidata tem que estar
no local no caso o campo alugado pela prefeitura as 14:00 com tolerância de 30 minutos.
Não serão aceitas candidatas que não são do município e que passarem do tempo
determinado para se apresentarem.

VIII Da premiação
a.

Serão concedidos prêmios a serem definidos, para os três primeiros lugares do
Concurso.

IX Das Disposições Finais
Os prêmios e as faixas serão entregues na arena do rodeio no mesmo dia 02/06/018
impreterivelmente as 20:00.
A candidata, ao se apresentar para ser candidata a melhor amazona do município de
Alvorada de Minas terá obrigação em cumprir com as regras para fazermos o trajeto da
cavalgada (desfile) e as ganhadoras a cumprir com os horários para entrega da
premiação.

ALVORADA DE MINAS, 12 de Abril de 2018.

COMISSÃO ORGANIZADORA DA 12ª FESTA AGROPECUÁRIA

