REGULAMENTO
BARBER CHAMPION BRASIL 2019
CLÁUSULA PRIMEIRA
DAS INSCRIÇÕES: Estarão abertas as inscrições para todo o Brasil no site
www.barberchampionbrasil.com.br entre os dias 01/02/19 a 30/06/19. Poderão
se inscrever candidatos maior de 18 anos, com domínio de corte livre, barba e
corte com freestyle.
a) Candidatos cadeirantes deverão comunicar-se com a produção do

programa antes de sua inscrição, para que a mesma passe-lhe
detalhes do evento. Caso não seja realizada a comunicação, o
cadastro será descartado automaticamente e o valor pago da taxa
de inscrição não será devolvido.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA TAXA: Todos os inscritos deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de
de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) na conta da produtora, valores esses
que não serão devolvidos em hipótese alguma, mesmo o candidato desista
alegando problemas pessoais, saúde, e também no caso de atraso ou
ausência no dia das provas (cláusula quinta).
a) O pagamento deverá ser realizado via TED/DOC depósito ou
transferência bancária: Caixa Econômica Federal, agência 1006,
C/Corrente 1548-2 operação 003, CNPJ: 13.159.725/0001-79, em nome
de Gazeta de Aricanduva Jornalística e deverá ser executado após o
encerramento das inscrições do dia 1 a 15 de julho de 2019.
b) Os candidatos terão como contrapartida independente de passar ou não
nas eliminatórias, o kit Barber Champion Brasil, que compõem: uma
camiseta do programa com logo e crachá de identificação.

CLÁUSULA TERCEIRA
SOBRE O DESLOCAMENTO:
O deslocamento para participação nas seletivas será 100% custeado por conta
exclusiva de cada candidato, incluindo transporte (aéreo, marítimo ou
terrestre), hotel, almoço e despesas adicionais, se houver como também no
caso de acompanhante.
.

CLÁUSULA QUARTA
DAS PROVAS:
Seletiva Regional
Modalidade
- Corte Livre (25 minutos)
- Barba (15 minutos)
- Corte com Freestyle (35 minutos).
No dia das seletivas o corpo de jurados de cada Região irá escolher uma
modalidade que será aplicada como prova para os competidores. Os
candidatos deverão levar um modelo que seja possível executar qualquer uma
das três categorias.

CLÁUSULA QUINTA
DOS MODELOS:
É de responsabilidade dos candidatos levarem o seu modelo para executar as
provas nas seletivas regionais que se enquadre para fazer qualquer uma das
categorias citadas na cláusula quarta.

CLÁUSULA SEXTA
DOS LOCAIS DAS PROVAS: As seletivas serão nas Capitais dos Estados
citados abaixo, entre os dias 04 e 25 de agosto de 2019. Será enviado
informativo via e-mail com a data, horário e local da prova para os participantes
inscritos até 30 dias de antecedência.

CLÁUSULA SÉTIMA
DO CALENDÁRIO:
BRASIL
SELETIVA REGIONAL
Região Sudeste
São Paulo – 4 de Agosto/2019
Região Centro-Oeste/Norte
Mato Grosso do Sul – 11 de Agosto/2019
Região Nordeste
Ceará – 18 de Agosto/2019
Região Sul
Santa Catarina – 25 de Agosto/2019

DO HORÁRIO:
SELETIVA REGIONAL
Início às 8h30 (com tolerância de 15 minutos de atraso)

DO LOCAL
SELETIVA REGIONAL
Os candidatos serão comunicados via e-mail e pelo whatsaap +55 11 946258159 o local de cada seletiva com 30 dias de antecedência. Além disso, serão
divulgados flyers nas redes sociais correspondentes às seletivas de cada
região do Brasil.
Após o término das seletivas regionais, serão permitidas as divulgações nas
redes sociais pelos ganhadores de cada local e serão divulgados flyers nas
redes sociais do Barber Champion Brasil com os nomes dos finalistas.

CLÁUSULA QUINTA
DO PRÊMIO: O prêmio para o campeão será um troféu, um prêmio de R$
10.000,00 (dez mil reais) e terá um contrato de exclusividade de um ano com a
produtora e o patrocinador máster. O segundo colocado ganhará R$ 5.000,00
(cinco mil reais); e o terceiro colocado irá receber R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais).

a) O candidato que não concordar com os termos desse regulamento não
deverá pagar a taxa de inscrição da seleção e estará automaticamente
eliminado do concurso, e seu cadastro será desconsiderado e sem
validade.
c) Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo-BR, com exclusão de
qualquer outro, para dirimir quaisquer litígios ou controvérsias oriundos do
presente Contrato, por mais privilegiado que seja o do reclamante.

(

) Li, e aceito todo termo desse regulamento.

Brasil, 01 de Fevereiro de 2019.

