
 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO ESTILISTA 

 

O Evento Minas Fashion Week abre Concurso de Estilista Revelação para seleção de futuros 

estilistas. Está aberta inscrição para o evento Minas Fashion Week 2016, serão aceitos 

formulários para avaliação e seleção na categoria ESTILISTAS. Os formulários deverão seguir as 

regras aqui dispostas para que sejam avaliados pela organização do evento Minas Fashion Week 

2016. 

Participação: 

1 - Poderá participar do Concurso “ Estilista Revelação” qualquer pessoa residente no Estado de 

Minas Gerais, independentemente de experiência anterior, formação profissional, ou currículo 

na área de moda. 

2 – Cada participante poderá concorrer com apenas uma inscrição e serão aceitas apenas 

participações individuais. 

3 – O tema para a o evento Minas Fashion Week 2016 é “Brasilidade”. Independentemente dos 

conceitos propostos, os inscritos deverão realizar os trabalhos dentro dos prazos pré-

estabelecidos, além de seguirem as regras deste Regulamento. 

Inscrições: 

4 – Ao efetuar sua inscrição, o participante estará aceitando automaticamente todos os termos 

deste Regulamento. 

5 – Para se inscrever, o candidato deve preencher a ficha de inscrição disponível no site 

www.minasfashionweek.com.br, anexá-la à proposta de sua coleção cada estilista selecionado 

para o evento deverá apresentar 15 looks dentro da proposta aprovada. 

6 – As inscrições estarão abertas do dia 01 de outubro a 31 janeiro de 2016.  

Projetos entregues fora do período de inscrição previsto serão imediatamente desclassificados, 

não sendo aceitos para participação em nenhuma hipótese. 

7 – A direção do evento Minas Fashion Week selecionará, 10 estilistas para concorrer ao título 

Estilista Revelação 2016, que apresentarão suas respectivas coleções no evento Minas Fashion 

Week 2016 com um mínimo de 15 looks coordenados entre si, que tenham representatividade 

no que se refere ao tema “Brasilidade”.  

Para Inscrição Devera ser preenchida o formulário de inscrição e entregue da seguinte forma: 



– Anexando os Croquis da Coleção 

– Formato de desenho deve ser escolhido pelo participante; 

– Memorial descritivo com no máximo 30 linhas, descrevendo a interpretação do tema, a 

coleção e os materiais utilizados; 

– Quadro de imagens de inspiração que expliquem o tema escolhido; 

– Cartela de cores; 

– Matérias primas; 

– Sugestões de styling (acessórios, cabelo e maquiagem); 

8 – Só será aceita cópias dos croquis apresentados, bem como da ficha de inscrição, sendo 

válidos para os termos desta seleção. 

9 – Seus autores concordam em ceder integralmente os direitos autorais relativos a essas peças 

à organização do concurso, que poderá utilizá-las em sites, jornais e revistas ou quaisquer outros 

meios, desde que citando o autor. 

10 – Serão desclassificados os trabalhos que não seguirem as orientações expressas nos itens 

anteriores. 

Premiação: 

11 – Os candidatos selecionados pela organização do evento MGFW, receberão orientação para 

a viabilização e desenvolvimento de suas coleções. Fica a cargo de cada estilista a obtenção de 

todos os materiais para confecção de suas coleções podendo estes serem obtidos através de 

patrocinadores individuais para cada desfile, os quais poderão ser citados durante a realização 

do MGFW. Será também disponibilizado sem ônus ou caches para o candidato 15 modelos para 

desfilar para cada estilista. 

12 – Não será permitido, aos escolhidos, trocar o prêmio por qualquer outro produto/serviço ou 

dinheiro. Da mesma forma, não será permitido transferir o prêmio a terceiros. 

13 – Os selecionados concordam em garantir exclusividade da coleção no evento MGFW 2016, 

estando impossibilitados de apresentar quaisquer de suas criações constantes na coleção 

proposta ou não, até a realização do Minas Fashion Week. 

14 – A Comissão Julgadora é soberana, não cabendo qualquer recurso às suas decisões. A 

coleção do estilista terá as seguintes despesas maquiador e cabeleireiro para produção das 

modelos, lanche para as modelos, e transporte do salão ao espaço do evento. 

15 – Após o envio do comunicado oficial de classificação, os estilistas deverão contatar a 

organização do evento MGFW confirmando a participação no evento. Caso o contato não seja 

estabelecido, ocorrerá a desclassificação do participante. 

16 – Eventuais despesas de transporte para que o candidato e sua equipe de produção ocorrerão 

por conta do próprio candidato. 

17 –Premiação: R$1.000 (uns mil reais) em dinheiro e prêmios de patrocinadores. 

 



Considerações Finais 

18 – O presente Regulamento está registrado em Cartório na Cidade de Belo Horizonte – MG e 

encontra-se disponível no www.minasfashionweek.com.br 

19 – Este Concurso é de cunho meramente artístico, educacional e cultural, sem nenhuma 

modalidade de sorte ou pagamento pelos concorrentes, sendo promovido pelos seus 

organizadores. 

20 – Os organizadores do Concurso não se responsabilizam por quaisquer custos assumidos 

pelos participantes, tais como: confecção dos Croquis, cumprimento dos requisitos para 

participação, transporte, alimentação ou quaisquer outros custos relacionados ao Concurso. 

21 – Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão 

avaliadas e decididas de forma soberana e irrevogável pela Comissão Julgadora. 

22 – Todos os participantes deste Concurso autorizam o uso de seu nome, sua imagem e som 

de voz em filmes, vídeos, spots para rádio, fotos e cartazes, anúncios em jornais e revistas, sem 

qualquer ônus para a organização do MGFW. 

23 – O evento está pré-agendado para os dias 14 e 15 de maio qualquer alteração relativa a este 

item, será divulgada em todos os canais de comunicação utilizados para divulgação com 

antecedência. 

24 - Dúvidas poderão ser esclarecidas exclusivamente pelo e-mail:  eventomgfw@gmail.com. 


