REGULAMENTO PARA CONCURSO DA GAROTA GTA EVENTOS 2019

1- Do Concurso
O concurso “GAROTA GTA EVENTOS Edição 2019”, é instituído e de
exclusividade da empresa GTA Eventos, sediada na cidade de Tapera/RS,
Rua Henrique Manoel Hubber 626, inscrita no CNPJ 09.585.306/0001-21 e
será realizado durante o Campeonato Brasileiro de Som Automotivo
Tuning e Rebaixados do GTA Eventos, durante o ano de 2019 em cidades
pré agendadas do Rio Grande do Sul e divulgadas no site da empresa
promotora, sendo que as candidatas escolhidas Garotas GTA Eventos
concorrerão entre si pelo título de GAROTA GTA EVENTOS RS 2019 na
última etapa do campeonato de som automotivo do GTA Eventos.
Em cada etapa, será escolhida uma representante de cada cidade onde
ocorrerá o evento, e no final do circuito, na última etapa que será
realizada em uma cidade pré-definida, todas as Garotas GTA Eventos
escolhidas durante o circuito, devem se fazer presente para a escolha da
grande campeã de 2019.

2 – Das Inscrições
2.1 - Poderão participar do concurso Garota GTA Eventos edição 2019,
somente pessoas do sexo feminino com idade entre 18 e 25 anos
completados até a data de cada etapa e residentes no estado do RS ou SC,
para as menores de idade, a mínima é de 15 anos e deverão apresentar
uma autorização dos pais ou responsável ou comprovante de
emancipação todos devidamente autenticados em cartório, e no
momento da inscrição estas devem estar portando a carteira de
identidade;
2.2 – As garotas escolhidas não podem se reescrever nas etapas sub
seguintes;
2.3 – As inscrições serão realizadas através do preenchimento de uma
ficha pela candidata no dia do evento junto à linha de medição;
2.4 – Poderão participar do concurso garotas de qualquer cidade do Rio
Grande do Sul ou Santa Catarina;
3 - Da premiação:
Cada etapa onde serão escolhidas as candidatas, estas serão agraciadas
com os seguintes itens:
3.1 - Faixa com a colocação na data do evento;
3.2 - Todas as escolhidas terão passe livre em todos os eventos do GTA
Eventos no ano de 2019 desde que se identifiquem na portaria;
3.3 - A grande vencedora na final após a realização da última etapa
disputada e estiver presente no evento, será a GAROTA GTA EVENTOS
2019 e receberá como premiação um book fotográfico.
4 – Dos Trajes
- Traje livre

5 - Dos quesitos a serem julgados

5.1 - Serão observados pelos jurados em cada candidata os seguintes
itens:
- Beleza (Pontuação: 0 a 10)
- Simpatia (Pontuação: 0 a 10)
- Postura (Pontuação: 0 a 10)
- Torcida organizada (Pontuação: 0 a 10)
5.2 - Cada garota estará portando um numero o qual confere com a ficha
de inscrição por ela preenchida e assinada,
6 – Da comissão Julgadora
Os Jurados em cada etapa serão escolhidos pelo promotor do evento
momentos antes da realização do concurso, sendo entidades presentes no
evento ou os próprios juízes do campeonato de som automotivo, sendo
de numero não inferior a 2 e não superior a 5.
7-Dos direitos de imagem:
7.1 - As candidatas ao se inscreverem no concurso GAROTA GTA
EVENTOS 2019, se comprometem desde já a participar, sem ônus ao
promotor do evento, através da divulgação de seus nomes, de suas
imagens e vozes, em campanhas publicitárias, fotos, cartazes, filmes e/ou
spots, jingles e/ou vinhetas, matérias, editoriais e programas realizados ou
promovidos somente pelo Grupo GTA Eventos.
7.2 - As imagens das candidatas inscritas, captadas pelo fotógrafo
contratado pelo Grupo GTA Eventos durante todas as fases realizadas no
concurso GAROTA GTA EVENTOS 2019, são de propriedade do Grupo GTA
Eventos, podendo a empresa, reproduzi-las e transmiti-las por um número
ilimitado de vezes e por tempo indeterminado sem ônus algum às
empresas ligadas a divulgação ou parceiras do GTA Eventos.

8-Prescrições Diversas
8.1 - Durante a temporada 2019, as candidatas eleitas poderão ser
chamadas para participarem de campanhas publicitárias ou beneficentes a
critério do promotor do evento;
8.2 - As candidatas, neste ato, assumem plena e exclusiva
responsabilidade por eventuais violações à intimidade, privacidade, honra
e imagem de qualquer pessoa, a deveres de segredo, à propriedade
industrial, direito autoral e/ou a quaisquer outros bens juridicamente
protegidos, eximindo o Grupo GTA Eventos de qualquer responsabilidade
relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações.
8.3 - A inscrição para participar no concurso GAROTA GTA EVENTOS 2019
implica na aceitação deste regulamento por parte da candidata.
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