
 1

 

 

 

 
 
 

REGULAMENTO DO TOP MODEL 3ª IDADE FESTIMALHA – 11ª edição 

 

OBJETIVO 

O objetivo do Top Model Festimalha da 3ª Idade é posicionar o Festimalha como opção de 

entretenimento, promover a integração entre os grupos, oportunizando aos participantes acesso ao 

mundo dos desfiles. É o Festimalha cumprindo seu papel social, contribuindo para o crescimento das 

pessoas da comunidade e fortalecendo os laços com a região. 

 

QUEM PARTICIPA 

Poderá participar do concurso Top Model 3ª Idade qualquer pessoa com no mínimo 60 anos, completados 

até o dia do evento, que esteja participando de um grupo social de 3ª Idade, organizado pelas prefeituras 

ou entidades privadas, desde que atendam aos requisitos apresentados neste regulamento. Os 

vencedores das edições anteriores não poderão participar.  

 

METÓDO DE SELEÇÃO DO TOP MODEL 3ª IDADE: 

Os grupos poderão inscrever apenas um casal de representantes (um feminino e um masculino) em uma 

das seguintes categorias: LOCAL (moradores de Nova Petrópolis participantes de grupos de 3ª Idade do 

município) e VISITANTE (moradores de demais cidades e participantes de grupos de 3ª Idade de demais 

municípios).  

Todos os inscritos participarão de um desfile, que ocorrerá no dia 28 de abril de 2017, sexta-feira, 

às 14h na Sociedade Tiro ao Alvo em Nova Petrópolis, seguido de baile, onde serão escolhidos por 

uma comissão julgadora apenas dois casais: um casal na categoria LOCAL, formado por um (1) candidato 

feminino e um (1) candidato masculino; e um casal na categoria VISITANTE, formado por um (1) 

candidato feminino e um (1) candidato masculino. Os casais serão eleitos os Top Models Festimalha 3ª 

Idade 2017. 

 

ETAPAS 

1-INSCRIÇÕES 

1.1- O prazo máximo para as inscrições é até 20 de abril de 2017. Não serão aceitas inscrições após 

esta data; 

1.2- As inscrições deverão ser feitas pelo site: www.festimalha.com.br. 

 

2 - FORMA DE PAGAMENTO 

2.1- Como o caráter do evento é meramente cultural, social e recreativo, não será cobrado nenhum tipo 

de taxa de inscrição; 

2.2- Os grupos participantes que tiverem representante inscrito no concurso também não pagarão 

ingresso no dia do concurso, bem como nas demais sextas-feiras do Festimalha. 

http://www.festimalha.com.br/
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3 - FORMA DE APRESENTAÇÃO:  

3.1- Os participantes serão responsáveis por sua produção visual (maquiagem e cabelo) e desfilarão 

usando camiseta fornecida pelo evento. Os grupos e seus representantes inscritos no Concurso 

deverão apresentar-se na Administração do Festimalha – Centro de Eventos até às 11h do dia 

28 de abril de 2017. 

 

4- DA DOCUMENTAÇÃO:  

4.1- Será necessária apresentação de documento de identidade com foto para comprovação da idade. 

 

8 - PREMIAÇÃO: 

8.1- Todos os participantes receberão uma camiseta que deverá ser usada em todas as etapas do 

evento; 

8.2- Os vencedores do Concurso receberão um kit presente e uma faixa, além de assumirem a obrigação 

de representarem o evento nos meios de comunicação, sem qualquer cobrança de cache; 

8.3- O grupo que tiver a melhor torcida receberá um kit presente. 

 

9- COMISSÃO JULGADORA:  

9.1- Os participantes serão avaliados por uma comissão julgadora por sua desenvoltura na passarela e 

simpatia; 

9.2- A decisão da comissão julgadora é soberana e irrecorrível. 

 

10- USO DE IMAGEM 

10.1- ACINP – Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis – através do seu Departamento de 

Malharias, entidade promotora do evento, reserva-se o direito de usar as imagens dos desfiles por tempo 

indeterminado, bem como a imagem de seus autores, para a promoção do evento sem quaisquer ônus 

para a entidade; 

10.2 – Os candidatos classificados poderão participar da campanha de divulgação da próxima escolha do 

Top Model 3ª Idade. 

10.3- A participação implica na aceitação do regulamento; 

10.4- Casos omissos e dúvidas serão solucionados pela Comissão Organizadora. 

 

8. ENTIDADE PROMOTORA: 

ACINP- Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis 

Departamento de Malharias 

Av. Padre Affonso Theobald, nº 1700 

Bairro Juriti - Nova Petrópolis - RS - CEP 95.150-000 

Fones: 54 3281.1755 / 3281.3750 

E-mail: festimalha@festimalha.com.br | contato@festimalha.com.br 

www.festimalha.com.br 
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