
Regulamento

Realização: Apoio:



Regulamento Edição 2014

1. Objeto e Período

Fica instituído por RBS – Zero Hora Editora Jornalística S/A e Shopping Iguatemi Porto Alegre o
projeto Senac Next Generation 2014, no evento Donna Fashion Iguatemi, que será realizado entre
os dias 07 e 10 de abril de 2014, no Shopping Center Iguatemi, na cidade de Porto Alegre, Rio
Grande do Sul.

Poderão participar deste projeto até 5 (cinco) estudantes de cada uma das escolas do estado do Rio
Grande do Sul, sendo que os participantes devem estar matriculados em cursos técnicos, de
graduação ou de pós-graduação em Moda e/ ou Design de Moda. Os alunos participantes serão
escolhidos pelos coordenadores de curso, por meio de critérios a serem definidos exclusivamente
pelas escolas.

2. Condições de Participação

2.1 Os alunos escolhidos pelas suas escolas deverão preencher a ficha de inscrição, conforme
modelo em anexo, e enviá-la no período de 10 a 21 de março de 2014 para o endereço Avenida
Padre Cacique, 320 / 4º andar | Bloco B | Centro Empresarial Trevisa | CEP 90810-240 | Porto
Alegre – RS, aos cuidados de Renata Costa.

2.1.1 Além da ficha de inscrição devidamente preenchida, devem ser anexados os seguintes
documentos, que validarão a inscrição:

• Comprovante de frequência em curso de formação técnica, de graduação ou pós-
graduação em moda ou design de moda em escolas do Rio Grande do Sul;

• Cópia simples da carteira de identidade;
• Carta da Instituição Educacional, autorizando o aluno a representar a mesma no projeto

Senac Next Generation 2014;
• Croquis das peças que serão inscritas.

2.2 É permitida a participarão apenas de alunos maiores de 18 anos de idade.

2.3 Os alunos participantes deverão criar 02 (duas) peças de roupas com a inspiração no tema
proposto para a edição 2014: “Omelhor da moda é poder mudar”.

2.4 As peças poderão ser livremente criadas, com materiais novos ou reciclados, sendo aceitos
tecidos, plásticos, papéis, elementos da natureza, entre outros.

2.5 Peças produzidas em TNT não serão aceitas.

2.6 As peças criadas pelos participantes serão apresentadas em desfile durante a realização do
evento Donna Fashion Iguatemi 2014. O dia de desfile de cada participante será definido pela
organização do projeto.



2.7 Caberá exclusivamente ao participante levar os seus looks e modelos para o desfile, assim
como realizar a produção de cabelo e maquilagem dos mesmos para o desfile de suas peças. Não
será fornecido qualquer outro acessório e ou complemento que se fizer necessário.

3. Julgamento Pela Comissão Julgadora

3.1 O julgamento dos desfiles e das peças apresentadas será feito durante os desfiles, conforme
item 2.6 acima.

3.1.1 A comissão julgadora (júri) será composta por 5 (cinco) profissionais que trabalham com
moda, que não possuem ligação com as escolas participantes e serão determinados pela
organização do projeto.

3.1.2 Os parâmetros que serão utilizados na escolha dos 03 (três) vencedores serão: criatividade,
originalidade e adequação ao tema proposto, conforme item 2.3 acima.

3.2 Os 03 (três) participantes que obtiverem a maior soma de notas serão os vencedores.

3.3 Os vencedores serão anunciados no dia 10 de abril de 2014, antes do desfile das 19h, na
passarela principal do evento. Todos os alunos participantes devem comparecer para o anúncio
dos vencedores.

4. Vencedores

4.1 Os 03 (três) vencedores comprometem-se a participar de uma matéria na Revista Donna, sem
nenhum custo adicional, servindo a inscrição no projeto Senac Next Generation como autorização
expressa para publicação da sua imagem, nome e som de voz nos veículos de comunicação
pertencentes ao Grupo RBS.

5. Considerações Gerais

5.1 Ao inscrever-se para participar do Senac Next Generation, nos termos deste Regulamento, o
participante estará automaticamente autorizando as Realizadoras do evento a utilizarem, de modo
gratuito, definitivo e irrevogável, de seu nome, imagem e som de voz em qualquer veículo de
imprensa, mídia ou Internet, para divulgação do Senac Next Generation.

5.2 Serão automaticamente desclassificados do Senac Next Generation os participantes que
efetuarem fraude comprovada ou apresentarem peças que não sejam de sua própria autoria.

5.3 Os custos com a criação e deslocamento das peças para o evento serão arcados
exclusivamente pelos participantes do Senac Next Generation.

5.4 Pelo simples ato de inscrição no Senac Next Generation, o participante ainda autoriza,
reconhece e aceita que os dados pessoais e demais informações, inclusive os submetidos por meio
do formulário de participação, passam a ser de propriedade das Realizadoras do evento, que
poderão utilizá-los para os fins necessários à adequada realização do projeto, sem que qualquer
valor seja devido ao participante.



5.5 O participante, neste ato, assume plena e exclusiva responsabilidade pelas peças por ele criadas
e produzidas, por sua titularidade e originalidade, incluindo, sem limitação, responsabilidade por
eventuais violações a direitos de terceiros, eximindo as Realizadoras do evento de qualquer
responsabilidade relativa a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações.

5.6 O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o projeto Senac Next Generation suspenso
ou cancelado, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja
fora do controle das Realizadoras e que comprometa a realização do projeto de forma a impedir ou
modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado.

5.7 Para esclarecer eventuais dúvidas sobre o presente projeto, os participantes poderão entrar em
contato pelo telefone/e-mail (51) 3217.8095 ou renata.costa@engageeventos.com.br

5.8 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão julgadas e
decididas de forma soberana e irrecorrível pelas Realizadoras do evento.

5.9 A participação no Senac Next Generation implica a aceitação total e irrestrita de todos os itens
deste Regulamento.

Porto Alegre, 09 de março de 2014.

Comissão Organizadora Donna Fashion Iguatemi

mailto:renata.costa@engageeventos.com.br


Ficha de Inscrição

Nome:

Endereço:

Cidade:                                                                                                  CEP:

Coordenador Curso:

Telefone:

E-mail:

Nome Completo:

Curso:

Nível: (  ) Técnico  (  ) Graduação  (  ) Pós-Graduação

RG:                                                                                      CPF:

Data de Nascimento:                                                  Nacionalidade:

Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino

Endereço Residencial:

Cidade:                                                                                              CEP:

Telefone Fixo:                                                                                  Celular:

E-mail:

Dados da Instituição

Dados do Aluno (a)

Declaro que conheço as condições para participação do Senac Next Generation |Edição 2014 e 
concordo com todos os seus termos e condições.

Assinatura Coordenador Curso                                                   Assinatura Aluno
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