ESTE DOCUMENTO ESTÁ DESATUALIZADO.
POR FAVOR, CHEQUE A VERSÃO
ATUALIZADA CLICANDO AQUI.
REGULAMENTO
CONCURSO DO CABELO DI MARRIET 2016
CONCURSO:
O Concurso será realizado pelos nossos organizadores, na segunda-feira dia 31 de outubro de 2016,
na casa de festa ESPAÇO FESTAS, localizado na Rua Professor José de Souza Herdy, 927 - Jardim
25 de Agosto, Duque de Caxias - RJ, CEP: 25071-202
REQUISITOS:
- Poderão participar do concurso, candidatas com idade igual ou maior de 18 anos, e residentes no
Rio de Janeiro.
- A candidata terá de enviar sua foto (com o cabelo em evidencia) para o email
contato@dimarriet.com.br, juntamente com sua ficha de inscrição contendo os seguintes dados:
Nome:
RG:
CPF:
Endereço completo:
Cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência.
ATENÇÃO: Não serão aceitas fotos editadas e modificadas no Photoshop.
- As finalistas precisam ter disponibilidade para a grande final, na data e local proposto pela
organizadora.
IMPORTANTE: Além da ficha de inscrição, as participantee devem preencher a AUTORIZAÇÃO DO
USO DE IMAGEM E VOZ, que estará disponível em www.dimarriet.com.br
SELEÇÃO DAS CANDIDATAS
PRIMEIRA ETAPA – SELEÇÃO DAS FOTOS: Os organizadores escolherão as participantes que
melhor tiver originalidade e tenha sinergia com os valores da marca.

Será feito uma postagem com cada candidata nas redes sócias da Di Marriet Professional. Quanto
maior o número de curtidas e compartilhamentos pode ajudar na escolha da candidata para passar
à etapa final.
As Candidatas serão julgadas por uma comissão formada pela organização do Concurso de Cabelo
DI MARRIET 2016, e as que forem aprovadas caberá o credenciamento da candidata para participar
do concurso.
Depois de feita a avaliação enviaremos um email confirmando a aprovação da candidata.
ETAPA FINAL – DESFILE: Será realizado no dia 31 de outubro de 2016, na casa de festa ESPAÇO
FESTAS, localizado na Rua Professor José de Souza Herdy, 927 - Jardim 25 de Agosto, Duque de
Caxias - RJ, CEP: 25071-202 e terá as seguintes regras:
- Desfile será presencial
- Serão selecionadas um numero de até 5 participantes serão escolhidas como finalistas (o número
de finalistas será determinado pela organização do evento)
- Torcida não contará como voto, mas pode fazer diferença.
- Haverá júri formado por profissionais renomados para a escolha da vencedora
TRAJES E APRESENTAÇAO DAS CANDITADAS NO DESFILE:
Calça Jeans e Blusa
HORÁRIO:
O desfile terá início as 14h.
As candidatas deverão respeitar os horários impostos pela Organização do Evento, chegando com 1
(uma) hora de antecedência do horário agendado, para preparação das candidatas. Os atrasos
poderão acarretar sérios problemas para a candidata, como uma penalização e consequentemente a
sua desclassificação do evento.
COMISSÂO JULGADORA:
A comissão julgadora será imparcial e soberana nas suas decisões, não tendo a organização do
evento qualquer responsabilidade nos resultados.
QUESITOS DE JULGAMENTO E PONTUAÇÃO: Serão julgados os quesitos: BELEZA, ELEGANCIA
e o MELHOR CABELO.
As notas serão definidas de 5 a 10 por quesito.
A soma das notas dará o resultado final, e a participante com a maior pontuação será declarada a
vencedora, em sua categoria.

Os resultados das notas por jurado e a soma total serão divulgados no dia do evento, o
apresentador apenas classificará como primeira colocada como representantes da sua marca.
PREMIAÇAO
A DI MARRIET PROFESSIONAL concederá a vencedora, contanto a partir do resultado final do
concurso, 3 meses de tratamento intensivo com os produtos da Di Marriet Professional, em seus
cabelos.
Os tratamentos podem ser progressiva, hidratação, reconstrução, mechas, dentre outros.
OBS: A vencedora do concurso poderá escolher quais serviços capilares ela desejar. Mas isso será
avaliado previamente pelo corpo de seus técnicos e especialistas da empresa, que julgarão se é
conveniente a realização dos serviços escolhidos e a decisão final será da sempre da Di Marriet
Professional. Pois a Di Marriet Professional se compromete a realizar procedimentos que ela julgue
necessário, sem comprometer os cabelos e sempre respeitando a saúde do fio.
A partir desse momento, a vencedora já estará apta a ir ao centro técnico para começar todo o
trabalho de embelezamento de seus cabelos. Todos os procedimentos capilares serão realizados em
nosso Centro Técnico.
ATENÇÃO: TODOS OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS APENAS NO CENTRO TÉCNICO DI MARRIET
PROFESSIONAL.
A vencedora do concurso precisa ter disponibilidade para ir ao Centro Técnico Di Marriet
Professional, localizado na Rua General Câmara, 101, Bairro 25 de Agosto – Duque de Caxias/RJ
CEP: 25070-340, para que seja realizado todos os procedimentos capilares.

