REGULAMENTO DE ESCOLHA PARA RAINHA, 1ª E 2ª PRINCESAS DA
12ª FESTA DO PÊSSEGO.
CERRITO - RS
Data da Festa: 23 e 24 de novembro de 2019
Inscrições: de 07 de agosto a 15 de agosto de 2019.
Candidatas deverão:
Ser residente no município;
Idade acima de 14 anos a 18 anos até a data do desfile, ou seja, 17/08/2019;
Simpatia;
Boa Dicção;
Conhecimentos gerais do município;
Ter disponibilidade para viajar e representar o município em eventos municipais,
regionais, estaduais e nacionais;
Dominar conhecimentos gerais, atuais, do município de Cerrito, para possíveis
divulgações nos mais diversos locais e eventos em que se fizer necessário.
Regulamento
Serão avaliados seis (06) critérios da candidata em desfile individual: Beleza, Simpatia,
Carisma, Postura, Desenvoltura na Passarela e Dicção. Para cada critério deverá ser
dado a nota de 05 a 10.
Obs: Na avaliação da dicção a candidata irá falar respondendo as seguintes perguntas:
Porque você aceitou o desafio em participar e concorrer à Rainha, 1ª Princesa, ou 2ª
Princesa da 12ª FESTA DO PÊSSEGO. Para você, qual a importância da Feira em
nosso município
Critérios de avaliação das Candidatas:
Beleza
Simpatia
Carisma
Dicção
Postura
Desenvoltura na Passarela

Desfile: Candidatas irão desfilar conforme ordem alfabética.
Primeiramente será feito o desfile coletivo. Na seqüência o desfile individual,
onde os jurados farão a avaliação das candidatas, finalizando com o desfile coletivo.
Após o desfile os jurados, juntamente com o presidente da comissão
organizadora acompanharão a apuração das notas, que será feita por membros da
comissão. A candidata com maior pontuação na soma geral será a Rainha, seguida da
2ª colocada em pontuação (1ª Princesa), e a 3ª colocada em pontuação (2ª Princesa).
Em caso de empate, as candidatas com igual pontuação desfilarão novamente, no
momento.
Lançamento e Desfile para a Escolha
Data: 17 de agosto de 2019
Local: Comunidade Santa Terezinha ( Calheco )
Início: 23:00 horas
Traje: Esporte
Mesa Julgadora: Profissionais representantes de veículos de comunicação e...
Obs: O desfile será aberto ao público em geral, sendo que logo após a escolha
acontece um grande baile.

Coordenação Geral do Lançamento: Marcos Halfen – Diretor Cultura, Turismo e Desporto.

LANÇAMENTO DE ESCOLHA PARA RAINHA, 1ª E 2ª PRINCESAS DA
12ª FESTA DO PÊSSEGO.

CERRITO - RS

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome da Candidata:
Naturalidade:
Filha de:
Idade:
Altura:
Peso:
Cor dos Olhos:
Hobby:
Comunidade:
Telefone para Contato:
E – mail:
Filosofia de Vida:

Cerrito, .........de .......................................................de 2019.

___________________________________________
Assinatura pai/Mãe e/ou Responsável

