
 
 

Escolha das Soberanas do Vale dos Vinhedos 2018 
 

TERMO DE COMPROMISSO DA CANDIDATA 

Comprometo-me a cumprir integralmente as exigências da ORGANIZAÇÃO do concurso, como candidata ao 

título de Rainha ou Princesa do Vale dos Vinhedos. Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas 

no Regulamento da Escolha, e assumo o compromisso, se eleita, de prestigiar e honrar o Vale dos 

Vinhedos. 

Antes do Concurso concordo a: 

a) Cumprir a programação estabelecida pela ORGANIZAÇÃO do concurso; 

b) Manter um relacionamento respeitoso com as demais candidatas; 

c) Respeitar e atender as decisões da ORGANIZAÇÃO do concurso; 

d) Acatar e respeitar a decisão do corpo de jurados. 

Se eleita Rainha ou Princesa, terei as seguintes responsabilidades: 

a) Aceitar e atender as decisões da ORGANIZAÇÃO do concurso, desde que não infrinjam meus direitos 

como cidadã e que as decisões sejam debatidas e aceitas de comum acordo; 

b) Participar das viagens promocionais, eventos e festividades, sempre que solicitada, fazendo o 

máximo para atender a agenda; 

c) Zelar pelo bom nome e tradição do Vale dos Vinhedos; 

d) Comparecer aos compromissos definidos pela ORGANIZAÇÃO do concurso, e a todos os que forem 

solicitados, com traje respectivo ao título que lhe cabe, sempre que necessário; 

e) Participar das reuniões da Associação dos Moradores do Vale dos Vinhedos quando convidada; 

f) Respeitar a hierarquia entre as Soberanas, merecendo destaque a Rainha; 

g) Manter um relacionamento respeitoso com as demais Soberanas; 

h) Usar a faixa de identificação em todos os eventos, sempre que solicitado; 

i) A utilização do traje oficial nos eventos será definida pela ORGANIZAÇÃO do concurso. Poderá haver 

eventos, o qual dispensa a utilização do traje oficial. 

j) Aceitar que em alguns eventos, poderá se fazer presente somente a Rainha, sendo que uma das 

Princesas poderá estar no papel de acompanhante (sem traje oficial). E que na impossibilidade da 

Rainha, as Princesas deverão, em acordo, definir quem participa como representante do Vale dos 

Vinhedos. 



 
 

Como Rainha ou Princesa não será permitido: 

a) Recomendar produto comercial de espécie alguma sem prévia autorização da ORGANIZAÇÃO do 

concurso; 

b) Comparecer, em qualquer evento social representando o Vale dos Vinhedos, trajada ou não, sem 

conhecimento da ORGANIZAÇÃO do concurso.  

c) Participação em outro concurso sem a avaliação e aprovação da ORGANIZAÇÃO do concurso.  

d) Afastar-se do Vale dos Vinhedos, sem aviso prévio, por períodos maiores do que 15 dias. Em 

viagens cujo afastamento será maior do que 15 dias, a Soberana deverá comunicar a ORGANIZAÇÃO 

do concurso com antecipação mínima de 30 dias. 

Como Rainha ou Princesa, estarei ciente que: 

a) Em caso de infringir as regras no regulamento do concurso, no que tange ao período como 

eleita, será destituída do cargo, abrindo mão de vestimentas, coroas e indumentárias, passando 

o título à candidata subsequente, e assim sucessivamente. 

b) A mesma penalidade se aplica aos casos avaliados como má conduta pela organização do 

concurso. 

Estou ciente de que a duração deste compromisso será a partir da minha inscrição como candidata e, caso 

eleita, até a entrega da faixa para a próxima escolhida. 

Declaro livremente aceitar as condições estabelecidas para o concurso, e que a recusa ao compromisso 

referente a qualquer um dos itens do presente termo de compromisso e do regulamento geral implicará 

em anulação de minha inscrição ou perda do título por mim conquistado, o qual será ocupado por 

substituta regulamentar. 

 

 

Vale dos Vinhedos, _____ de ________________________de 2018 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura da candidata 

Nome legível da candidata _________________________________________________ 

CPF da candidata_____________________________ 


