REGULAMENTO
DO CONCURSO MISS E MISTER SURD@
O Concurso MISS e MISTER Surd@ tem como objetivo principal o encontro e convívio entre os
membros da comunidade surda do norte do país.

1- QUEM PODE PARTICIPAR
1.1. Qualquer pessoa do sexo feminino ou masculino com vontade de participar.
1.1.1 @s candidat@s deverão concorrer para uma das duas categorias A e B consoante a sua
idade:
A – entre os 14 e os até 17 anos de idade.
B – entre os 18 e os 30 anos de idade.
1.2. @s interessad@s menores de 18 anos deverão ter autorização do responsável legal.
2- INSCRIÇÃO
2.1. @s interessad@s, deverão preencher a ficha de Inscrição do Concurso e as Declarações, e
envia-la devidamente preenchida acompanhada de 04 (quatro) fotos sendo duas foto de rosto
e outras duas foto de corpo inteiro, para o seguinte email: missmistersurdo2014@gmail.com
2.2. Na ficha de inscrição deverão ser informados os seguintes dados: nome completo,
morada, telefone, e-mail, idade, data de nascimento, altura, peso, cor dos olhos, cor dos
cabelos, tamanho de camisa, tamanho de casaco, tamanho de calças e numero de calçado.
2.3. Se a participante for menor de 18 anos, o responsável legal deverá autorizar sua
participação, assinando a ficha de inscrição.
2.4. O preenchimento incorreto da ficha de inscrição assim como a ausência das 02 (duas)
fotos acima indicadas impossibilitará a candidata de participar do Concurso.
2.6. O preenchimento incorreto da ficha de inscrição ou a falha do envio de algum material
poderá impossibilitar a candidat@ de participar do Concurso.
2.7. A ficha de inscrição, as declarações de autorização de participação em caso de ser menor
e declaração de cedência de direitos de imagem, cartão de cidadão e as fotografias que
deverão ser entregues por email até ao dia 8 Junho 2014.
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2.8. @s concorrentes serão informados até dia 13 Junho da sua seleção ou não para
participarem no Concurso MISS E MISTER SURDO 2014.
2.8.1. Devendo os Selecionad@s estar disponíveis para ensaios nos dias 20, 21 e 27 Junho
2014 para ensaios em horário a combinar.

3 – ORGANIZAÇÃO
3.1. Este Evento/Concurso é organizado pela Associação de Surdos do Porto, com
financiamento do INR – Instituto Nacional para a Reabilitação e com a colaboração da Camara
Municipal de Valongo.
3.2. O Evento irá acontecer no dia 28 Junho de 2014; às 16h30 no Auditório Dr. António
Macedo, com entrada gratuita.
4- OS CONCORRENTES
4. 1. É da responsabilidade dos concorrentes a roupa que irão usar no desfile, em qualquer
uma das três categorias (fato de banho, casual, gala).
5- PREMIOS
5.1. Os prémios atribuídos serão menções honrosas e não serão entregues prémios
monetários.
6-JURI
6.1. O júri da pré-seleção será composto por 5 elementos (um representante da ASP, dois
elementos da organização, um fotografo e um profissional do mundo da moda.
6.2 O júri do Evento será composto por 3 elementos (um ASP, um representante mundo da
moda, convidado surpresa).

Mais informações através: missmistersurdo2014@gmail.com
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