REGULAMENTO DO CONCURSO

1.

INTRODUÇÃO

Tatuagem, tattoo, dermopigmentação, rabisco, marca permanente, modificação do corpo, cicatriz
permanente e voluntária, arte de gravar na pele por meio de pigmentos coloridos ícones que simbolizam
forças da natureza, doutrinas, sentimentos...

Seja por qualquer definição, o universo da tatuagem fascina pela beleza da arte desenhada na pele dos
adeptos, assim como a atitude das pessoas que carregam essa arte no corpo e a alternatividade a que o
meio remete.

É neste cenário que acontece o Miss BH Tattoo 2019, um concurso que julga e premia o melhor estilo
feminino que representa e traduz todo esse universo.

2.

APRESENTAÇÃO

O Regulamento Miss BH Tattoo 2019 foi elaborado para orientá-la quanto aos procedimentos
necessários ao bom funcionamento do concurso denominado Miss BH Tattoo 2019, visando tornar a sua
participação a mais perfeita possível.

Este regulamento contém informações, normas e orientações gerais referentes às condutas e
procedimentos a serem seguidos quando da realização do concurso denominado Miss BH Tattoo 2019.

Solicitamos sua especial atenção ao cronograma, pois o cumprimento rígido dos prazos e horários é
fundamental para que sejam atingidos todos os objetivos a que nos propomos.

Em caso de dúvidas, procure a administração deste evento, através do e-mail info@missbhtattoo.com.br

3.

REALIZAÇÃO

Portal Tattoo - http://portaltattoo.com.br/
440HZ - http://440hz.com.br/
MR Eventos Ltda.

4.

PATROCINADORES OFICIAIS

5.

•

Ideal Lembranças Personalizadas - http://idealembrancas.com.br

•

My Personal Stylist - Consultoria de Imagem Online - https://myps.com.br

•

Bela Academia - Escola de Beleza - https://belaacademia.com.br

•

Elizinha Santos - Consultora de Estilo e Passarela

DA DATA E LOCAL

O Concurso Miss BH Tattoo 2019 será realizado no dia 18/05/19 durante a 9ª edição do BH Tattoo
Festival, a ser promovido nos dias 17/05/2019, 18/05/2019 e 19/05/2019, na Serraria Souza Pinto,
localizada na Av. Assis Chateaubriand, n° 809, Bairro Centro, em Belo Horizonte/MG, CEP: 30150-101.

6.

OBJETIVOS

O Concurso Miss BH Tattoo 2019 tem como finalidade valorizar as mulheres tatuadas de todo o Brasil,
por meio da divulgação da beleza, do seu estilo de vida e sua personalidade durante o evento e nas mídias
sociais do concurso.

Critérios como a desenvoltura das candidatas durante o desfile, suas tatuagens, expressões faciais e
corporais também serão avaliados.

O nome Miss BH Tattoo remete ao evento BH Tattoo Festival e a cidade onde o evento será realizado,
mas não exclui candidatas que residam fora de Belo Horizonte/MG.

7.

PRÉ-REQUISITOS

I - Poderão participar do concurso denominado Miss BH Tattoo 2019 mulheres com idade entre 18 e 50
anos, residentes em território nacional;

II – Todas as candidatas devem possuir mais de 03 (três) tatuagens;

III – As candidatas que participarão do concurso denominado Miss BH Tattoo 2019 deverão cumprir as
diretrizes e regras traçadas pela Comissão Organizadora, sob pena de eliminação imediata;

IV - As candidatas que participarão do concurso denominado Miss BH Tattoo 2019 deverão preencher,
concordar e assinar o “Termo de Autorização de Uso de Imagem” a ser fornecido pela Comissão
Organizadora, estando sujeitas ao uso de sua imagem através de fotos e vídeos, como forma de divulgação
do evento nos principais meios de comunicação utilizados pelo BH Tattoo Festival 2019.

8.

ADMINISTRAÇÃO DO CONCURSO

Para a administração do concurso serão constituídas duas comissões, a Comissão Organizadora, que
será composta por 6 organizadores, cujos nomes serão divulgados posteriormente, e a Comissão
Julgadora, que será composta por 4 jurados cujos nomes também serão divulgados posteriormente.

I - Compete à Comissão Organizadora:

A - Pré-selecionar as 10 candidatas que se inscreverem durante o prazo divulgado nas mídias do
concurso e que estiverem de acordo com as regras apresentadas;
B - Organizar o desfile, disponibilizando o local e todas as condições necessárias para a realização
deste;
C - Garantir o acesso das 10 candidatas finalistas + 01 (um) acompanhante à todos os dias do evento
denominado BH Tattoo Festival 2019;
D - Disponibilizar fichas de alimentação e bebida (1 refeição e 1 bebida), a serem consumidas no
restaurante e bares do evento, para as 10 candidatas finalistas, no dia do desfile;
E - Disponibilizar, consultoria de imagem e estilo para as 10 finalistas, para elaboração de looks e
dicas de penteados para o dia do desfile.
F - Garantir que as candidatas recebam todos os prêmios indicados neste regulamento.

II - Compete à Comissão Julgadora:

A - Avaliar todos os critérios a serem observados nas 10 candidatas finalistas durante o desfile, tais
como beleza, simpatia, carisma, desenvoltura, conjunto de tatuagens, expressões faciais e corporais, dentre
outros.

9.

INSCRIÇÃO

As interessadas em participar do Concurso Miss BH Tattoo 2019 deverão realizar sua inscrição, entre os
dias 09/04/19 (terça-feira), a partir das 19h (horário de Brasília) e 09/05/19 (quinta-feira), até às 18h (horário
de Brasília), através do site www.missbhtattoo.com.br

No ato da inscrição, as candidatas devem, obrigatoriamente, preencher todos os campos constantes no
formulário de inscrição, quais sejam: nome completo da candidata, endereço de residência da candidata,
número do registro de identidade (RG) da candidata, endereço de e-mail da candidata, telefone celular da
candidata, perfil do Facebook e Instagram da candidata

No ato da inscrição as interessadas em participar do Concurso Miss BH Tattoo 2019 deverão enviar 05
fotos, sendo obrigatório que 02 destas seja de corpo inteiro.

No ato da inscrição as interessadas em participar do Concurso Miss BH Tattoo 2019 deverão concordar
com os termos dispostos no presente regulamento, devem confirmar a veracidade das informações
prestadas e ainda devem concordar com o termo de autorização de uso de imagem.

A mera inscrição visando a participação no concurso denominado Miss BH Tattoo 2019 não garante a
participação da interessada no evento, devendo as candidatas serem pré-selecionadas, conforme abaixo
descrito.

10. SELEÇÃO

Após a inscrição no concurso Miss BH Tattoo 2019, a Comissão Organizadora selecionará as 10
candidatas finalistas do concurso.

O resultado das 10 candidatas finalistas será divulgado no site www.missbhtattoo.com.br e na fanpage
do evento no facebook (www.facebook.com/missbhtattoo2019) no dia 11/05/19, às 21h (horário de Brasília).

11. CONCURSO MISS BH TATTOO 2019

As 10 finalistas selecionadas pela Comissão Organizadora para participar do concurso Miss BH Tattoo
2019 deverão estar presentes para o Concurso, a ocorrer no dia 17/05/19 (sexta-feira), às 19h (horário de
Brasília), no Espaço Mulher - Miss BH Tattoo 2019 para participarem da(s) palestra(s) de moda e estio com
a(s) consultora(s) de moda e imagem. As instruções, orientações e diretrizes para o desfile a ocorrer em
18/05/2019 (sábado) serão repassadas pela Comissão Organizadora às 10 candidatas finalistas na sextafeira dia 17/05/19.

As 10 candidatas finalistas farão a retirada de uma credencial de acesso para os 3 dias do evento
denominado BH Tattoo Festival 2019, além de um passaporte para o(a) acompanhante(a) a ser indicado(a)
por cada uma das candidatas na sexta-feira dia 17/05/19 entre 12h às 19h no setor de credenciamento do
evento.

12. DESFILE

As 10 finalistas selecionadas pela Comissão Organizadora para participar do concurso Miss BH Tattoo
2019 deverão participar do desfile, a ocorrer no dia 18/05/19 (sábado), às 16h, durante o evento
denominado BH Tattoo Festival.

As 10 candidatas finalistas do concurso deverão estar presentes no local de realização do desfile
impreterivelmente às 10h do dia 18/05/2019 (sábado), para a produção de cabelo e maquiagem para o
desfile, e acontecerá também o ensaio de passarela com a professora de etiqueta Eliza Santos para o
desfile que acontecerá às 16h.

As 10 finalistas selecionadas pela Comissão Organizadora para participar do concurso Miss BH Tattoo
2019 deverão permanecer no local do desfile até às 21h30min, horário previsto para a premiação das
finalistas do Concurso Miss BH Tattoo 2019.

A maquiagem para o desfile das 10 finalistas serão padronizados.

O trajes que serão utilizados no desfile pelas 10 candidatas finalistas, sendo o primeiro, regata preta e
short jeans ou preto e o segundo traje à escolha da candidata para mostrar sua personalidade e estilo não
serão disponibilizados às candidatas.

As 10 candidatas finalistas deverão usar top preto por baixo da camiseta na hora do desfile.

Fica expressamente proibido desfilar com traje de banho e/ou lingerie por quaisquer das candidatas.

As 10 candidatas finalistas deverão acatar as ordens e diretrizes traçadas pela Comissão organizadora,
sob pena de desclassificação automática da candidata.

13. JULGAMENTO

Após criteriosa avaliação das 10 candidatas finalistas, a Comissão Julgadora divulgará o resultado do
Concurso que elegerá os primeiro, segundo lugares do Concurso Miss BH Tattoo 2019, Miss Simpatia que
será escolhida pelas próprias candidatas e também a Miss Tattoo Web, aquela candidata que foi mais
votada pelos internautas.

O resultado do concurso será dado pela Comissão Julgadora no dia 18/05/19 (sábado), às 21h30min,
durante a Cerimônia de Premiação.

Os critérios a serem avaliados pela Comissão Julgadora são: o conjunto das tatuagens; a
espontaneidade; o carisma; a simpatia; a elegância e a desenvoltura na passarela de cada candidata.

14. PREMIAÇÃO

As candidatas vencedoras receberão os seguintes prêmios em espécie, de acordo com a classificação
atribuída pela Comissão Julgadora, veja-se:

1º Lugar
- Faixa personalizada 1º lugar Miss BH Tattoo 2019.
- Troféu BH Tattoo Festival;
- Vale tatuagem com valor ainda a ser definido (com tatuador a ser divulgado posteriormente).
- Participação garantida no Tattoo Week - SP com passagem e hospedagem
- Buquê de flores;
- Tratamento estético, hidratação capilar, corte de cabelo e maquiagem - Oferecidos pela Bela Academia
- Consultoria de Imagem e Estilo Premium - Oferecida pela My Personal Stylist
(https://myps.com.br/personalstylist)

2º Lugar:
- Faixa personalizada 2º lugar Miss BH Tattoo 2019.
- Arranjo de flores;
- Tratamento estético, hidratação capilar, corte de cabelo e maquiagem - Oferecidos pela Bela Academia

Miss Simpatia:
- Faixa personalizada Miss Simpatia BH Tattoo 2019.
- Arranjo de flores;
- Tratamento estético, hidratação capilar, corte de cabelo e maquiagem - Oferecidos pela Bela Academia

15. DISPOSIÇÕES FINAIS

A Comissão Organizadora poderá eliminar qualquer candidata que, ao seu entender, denegrir a imagem
do evento, ou o nome de algum membro da Comissão Organizadora ou Julgadora, ou a imagem da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte ou qualquer símbolo de nossa cidade.

As candidatas do concurso deverão manter a Comissão organizadora informada sobre eventuais
alterações dos seus dados cadastrais.

As empresas idealizadoras do evento eximem-se de toda e qualquer responsabilidade por danos e
prejuízos causados à pessoas e bens durante a realização do evento, sejam estes físicos, psicológicos ou
financeiros, quando decorrentes de ação ou omissão das candidatas ao concurso Miss BH Tattoo 2019.

As empresas idealizadoras do concurso poderão realizar as etapas do concurso aqui previstas, bem
como o desfile, em locais diversos dos aqui apontados, bem como poderão alterar o período de realização

do evento, não tendo as candidatas, no caso, direito de cancelar sua participação no concurso.

16. FORO

Elege-se o foro da comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir eventuais dúvidas em função do
cumprimento deste Regulamento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estou plenamente de acordo com todas as informações e diretrizes constantes do presente
Regulamento, me comprometendo a cumprir todas as obrigações oriundas do Concurso denominado Miss
BH Tattoo 2019, estando ainda ciente das minhas responsabilidades, em qualquer tempo e ou local, nada
tendo a reclamar, agora ou futuramente, em razão de suas normas e regras, estando toda eventual relação
regida pelo principio da mais cristalina boa fé.

Belo Horizonte, ___ de ______________ de 2019.

Nome da Candidata: _____________________________________________________________________
CPF n° __________________________

