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1. DO CONCURSO 

1.1 O Concurso O ACEITO DA NOIVA é promovido por SIMONE DI DOMENICO FOTOGRAFIA, 

estúdio fotográfico, com sede na Rua Borges do Canto, número 205, bairro Petrópolis, 

município de Porto Alegre e estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada 

individualmente REALIZADORA.  

 

2.DO PRAZO 

2.1 O Concurso O ACEITO DA NOIVA será realizado no período de fevereiro a abril de 2016. 

 

3. DAS PARTICIPANTES  

3.1 Poderão participar do concurso noivas de todo o estado do Rio Grande do Sul, maiores de 

21 anos, com casamento marcado entre os dias 18/04/16 e 30/12/2016.  

 

4. DOS REQUISITOS 

4.1 Para participar, as candidatas deverão: 

4.1.1 Encaminhar 3 fotografias atualizadas (2 fotografias da noiva e 1 fotografia do casal), além 

das seguintes informações: nome completo, data de nascimento, nome do noivo, cerimonialista 

(se houver), data do casamento, local do casamento e da festa, endereço completo, telefone 

celular e fixo e e-mail.  

4.1.1.1 É preciso informar a cidade e o local onde será realizada a cerimônia e a festa (nome da 

igreja, casa de eventos, espaço ao ar livre, etc). Somente após confirmar a veracidade das 

informações apresentadas a inscrição será confirmada. 

4.1.2 A noiva deverá responder a seguinte pergunta (no máximo 5 linhas): “Por que é 

importante registrar os momentos e emoções antes do altar?”. 

4.1.3 Todas as informações deverão ser enviadas para o seguinte endereço de e-mail: 

marketing@simonedidomenico.com.br. 

4.1.4 A candidata só será considerada inscrita se atender todos os requisitos do regulamento. 

 

5. COMISSÃO JULGADORA 

5.1 Todas as etapas do concurso serão definidas por uma comissão julgadora ainda a ser 

estabelecida. 

mailto:marketing@simonedidomenico.com.br


5.2 Os critérios utilizados pela comissão julgadora serão: 

 Apresentação; 

 Fotogenia; 

 Simpatia; 

 Beleza; 

 Desenvoltura. 

 

6. ETAPAS DO CONCURSO 

6.1 O presente concurso será dividido em 4 etapas: inscrição, classificatória, voto do público e 

final. 

6.2 Etapa de inscrição: terá início no dia 23/02/16 e se encerrará no dia 31/03/16. As 

candidatas deverão encaminhar por e-mail os dados necessários para sua inscrição, conforme 

apresentados no item 4.1. 

6.2.1 Nesta etapa, haverá uma pré-seleção das candidatas que participarão da eliminatória. 

6.3 Etapa classificatória: no dia 04/04/2016 a comissão julgadora se reunirá no Estúdio 

Simone Di Domenico Fotografia para selecionar as 10 finalistas do concurso. A divulgação das 

finalistas ocorrerá através da Fan Page Simone Di Domenico Fotografia e através de e-mail 

enviado diretamente para as noivas. 

6.3.1 As noivas selecionadas deverão obrigatoriamente estar presentes na etapa final. A sua 

ausência será automaticamente considerada como exclusão de sua participação no concurso. 

6.4 Voto do público: inicia no dia 05/04/2016 e encerra no dia 17/04/2016. As 10 finalistas 

do concurso terão a sua fotografia postada da Fan Page Simone Di Domenico Fotografia para o 

voto do público. A imagem com maior número de curtidas será a vencedora da etapa e 

receberá como prêmio um ensaio fotográfico com imagens digitais.  

6.4.1 A vencedora do voto do público será conhecida durante o evento final do concurso. 

Portanto, deve obrigatoriamente participar da última etapa, podendo ser também a vencedora 

do concurso. 

6.5 Etapa final: a finalização do concurso ocorrerá no dia 17/04/2016, no Salão Brasília do 

Sheraton Hotel Porto Alegre. A comissão julgadora conhecerá as 10 noivas e poderá fazer suas 

considerações de forma mais real.  Nesta etapa, será escolhida a grande vencedora do concurso 

e divulgada a vencedora do voto do público. 

6.5.1 Na ocasião, haverá uma apresentação da fotógrafa Simone Di Domenico e do Sheraton, 

sendo também uma oportunidade para que se conheçam as instalações do hotel. 

6.5.2 As despesas que possivelmente envolvam essa etapa (transporte, alimentação e eventual 

hospedagem) serão de responsabilidade integral das finalistas. 



 

7. DOS PRÊMIOS 

7.1 A VENCEDORA DO CONCURSO O ACEITO DA NOIVA receberá como prêmio o ACEITO, ou 

seja, a cobertura fotográfica da sua intimidade na preparação para o altar. O prêmio englobará: 

 Cobertura fotográfica da preparação para o altar pela fotógrafa SIMONE DI DOMENICO; 

 Álbum no tamanho 20x30cm (com 20 imagens), no clássico e elegante papel Fine Art; 

 100 fotos digitais com qualidade e tratamento para uso digital. 

7.1.1 O Aceito será realizado na SUÍTE LONDON do SHERATON HOTEL PORTO ALEGRE e 

terá duração aproximada de 2 horas. 

7.1.1.1 O agendamento do Aceito deverá ser feito pela Realizadora e levará em conta a 

disponibilidade da fotógrafa Simone Di Domenico e da Suíte London do Sheraton Hotel Porto 

Alegre. 

7.2 A vencedora receberá também o PACOTE RUBI para a realização de um CHÁ DE LINGERIE 

na L’AMANT BOUTIQUE ERÓTIC LUXURY, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 721, Bairro 

Floresta, Porto Alegre. 

7.2.1 O Pacote Rubi compreende: utilização do salão L’amant por 4 horas, com 20 cadeiras, ar 

condicionado, luz ambiente e som inclusos; Workshop sobre Sensualidade (dicas de sedução, 

dança sensual, massagens) e demonstração de cosméticos eróticos e sex toys, com duração de 

1h e 30 min; espaço de copa disponibilizada com 20 taças, 20 copos, jarra, microondas, 

refrigerador e duas mesas de apoio; convite eletrônico personalizado pela L´amant para ser 

enviado às convidadas da noiva. 

7.2.2 As despesas relativas à alimentação, bebidas e demais serviços que a noiva queira 

contratar durante o Chá de Lingerie na L’amant deverão ser pagos. 

7.2.3 O agendamento do Chá de Lingerie deverá ser feito pela Realizadora e levará em conta a 

disponibilidade do espaço da L’amant Boutique Erótic Luxury. 

7.3 A VENCEDORA DO VOTO DO PÚBLICO receberá um ENSAIO SENSUAL realizado pela 

fotógrafa Simone Di Domenico em data e local a serem acertados entre a vencedora e a 

Realizadora posteriormente.  

7.3.1 O ensaio sensual compreende: 

 Sessão de fotos com a fotógrafa Simone Di Domenico; 

 100 fotografias digitais com tratamento para uso digital. 

 

 



8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1 O ato da inscrição da candidata no concurso é considerado como de aceitação expressa e 

incondicional de todas as disposições indicadas neste regulamento. 

8.2 Ao inscrever-se para participar do concurso, nos termos deste regulamento, a candidata 

estará automaticamente autorizando a Realizadora a utilizar, de modo gratuito, definitivo e 

irrevogável, seu nome, imagem e som de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia ou 

Internet, para divulgação do Concurso O Aceito da Noiva. 

8.3 A candidata reconhece e aceita expressamente que a Realizadora não poderá ser 

responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste concurso, 

incluindo danos morais, danos materiais, danos diretos, danos indiretos, etc. 

8.4 O presente regulamento poderá ser alterado e/ou o concurso suspenso ou cancelado, sem 

aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro ou motivo que esteja fora do 

controle da Realizadora e que comprometa a realização do concurso de forma a impedir ou 

modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado. 

8.5 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão 

julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela Comissão Organizadora 

determinada pela Realizadora. 

 

 

 

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2016. 

Comissão Organizadora. 

 


