
ESCRITURA.   CAPO  VERTE
COMPETIÇÃO MISS ÁFRICA INTERNET CAPO VERTE 
A eleição nomeada" Miss África Internet" abaixo tem para 
finalidade para ver para eleger o jovem a maioria a mulher 
representativa da beleza intelectual e do humano de qualidades 
da mulher AFRICANA EM CAPO VERTE.  Esta competição tenta 
para pôr beleza, a elegância e a diversidade da mulher remeta 

descido das REGIÕES DE CAPO VERTE.
Os português , o inglês, + todo o outro idioma DE CAPO VERTE, é os idiomas oficiais da eleição 
de Miss África Internet CAPO VERTE. Os participantes têm que falar um ou dois dos primeiros 2 
idiomas e um idioma africano. Considerando que a senhorita África Internet:
 
cometa para se tornar um modelo para africano de mocidade;
 
cometa para ser envolvido nos trabalhos humanitários durante seu reinado;
 
cometa para se tornar a embaixadora de beleza e a cultura africano durante seu reinado;
 
ele / isto foi estabelecido pelo internet de Miss de Comitê África (CMAI), o regulamento oficial que 
segue :
 
regulamento :
 
os candidatos devem ser um CAPO VERTE de original.
Na hora da matrícula, o candidato deve ser envelhecido entre 18 e 28 anos. Nenhum para gastos 
de matrícula não é perguntado. Porém, uma vez a candidatura confirmou na eleição de internet de 
Miss África 2014, uma quantia de 40 € não reembolsável é pedido tratar a admissão.
Os candidatos não devem ser incluídos atualmente, noivas ou pessoas divorciadas;  deve ser de 
uma moralidade boa;  não deve ter um matrimônio exterminado, nem determinado nascimento 
para uma criança.
Os candidatos têm que residir na África durante o comprimento inteiro do reinado; não deve 
possuir nenhuma ficha na polícia; tem que prover os documentos requereram justificando relativo 
a idade. (DNI, passaporte, carteira de motorista).
O candidato deveria justificar imperiosamente pelo Comitê Miss África Internet (CMAI) de uma 
residência na Província do país de residência. domiciliação todo fictício requer sua eliminação ou 
a anulação de sua eleição. O candidato terá pode ser unido a um número de telefone.
Os candidatos têm uma certa personalidade que se clareia: o charme, a elegância, a bondade, um 
savoir-vivre, uma dicção boa e elocução.
A matrícula para a competição se faz on-line até agosto 30 2014 meia-noite.
Duas fotografias do candidato têm que acompanhar a demanda (um retrato e de pés cheios).
Os candidatos não levam um perfurando e têm que ter não tatuagens visíveis.
A aceitação do arquivo de matrícula do candidato é acima condicional ao respeito de arranjos. 
Para ser válido, o arquivo deveria ser completado imperiosamente por uma fotocópia de uma 
prova de identidade. o cartão de matrícula para a competição é o regulamento presente, estes 
dois propriamente documentos cheios e assinou pelo candidato. Todo falsa declaração requereria 
uma eliminação da competição, para alguma fase da competição que é, com se o caso surge, 
demissão do título e restituição imediata para os promotores, da echarpe, de todos os presentes 
recebidos, e isto para o lucro de um do dauphines designado em seus lugares e lugares.
Os elegeram deveriam assumir a representação de seu título durante um ano de sua eleição. 
Todas as proposições relativas em sua eleição e/ou para seu título, e notavelmente esses para 
caráter comercial que seria feito diretamente a ele, deveria ser transmitido imperiosamente ao 
CMAI que será só juiz da continuação para dar a eles. Todas as demandas de entrevista, de 
fotográfico ou relatório de televisão deveria ser submetido à aprovação prévia do CMAI.
Serão julgados os candidatos da eleição de Senhorita África Internet na hora de 5 passagens :
propriedade tradicional
Contido traje de banho um pedaço



Benefício artístico
Segurado de noite
Pergunta cultura geral
Todos os participantes são então responsáveis pelas propriedades deles/delas para as 
passagens. Propriedades devem ser preparadas por uma costureira local e devem ser oferecidas 
sem discrição os candidatos. 
Tão possível, entrar em contato com o comitê de organização.  a competição ou emprestou por 
uma boutique. Todo candidato é apresentado acima em uma fotografia com o nome de seu país.  
Nome e seu primeiro nome. 
 
O candidato / isto se proibe todos os artifícios que têm a tendência para transformar seu aspecto 
natural, como falsas chicotadas, peruca, desvanecimento excêntrico, lentes de contato de cor. 
Toda a ocultação requererá a desqualificação imediata. É autorizado só alguns operações de 
cirurgia de plástico que consiste melhorando um aspecto desajeitado (verrugas na face, 
dentadura, etc.).
Os candidatos não serão permitidos usar os juramentos ou um fora de idioma de lugar a toda 
hora. Toda a pessoa que tem perdido a estas regras será excluída imediatamente da competição.
Acima, no caso de fracasso para respeitar de arranjos o candidato poderá ser suspendido ou 
poderá ser despedido pelo CMAI sem preconceito de todas as indenizações. Ela / isto deveria 
restabelecer então aos presentes de CMAI les recebidos que isso será reposto, como também seu 
título, para um de seu dauphines.
Toda eleição acontece no internet (Facebook chamam de eleição). Os sócios do júri nem não ter 
amarram nem relação, nem de subordinação com um dos candidatos.  O júri considera designar 
os elegeram entre os candidatos, a designação da Senhorita eleita que tem que acontecer à 
unanimidade dos sócios do júri. No caso de ausência de unanimidade, prevalecerá o voto do 
presidente do júri.
Os sócios do júri são segurados para estar presente durante o comprimento inteiro da eleição. Os 
sócios do júri têm um direito de reserva e não deveriam conversar sobre os candidatos durante a 
eleição com os internauta.
PREÇO:
só os 3 vencedores serão escolhidos: 2 dauphines e Miss África Internet. Além estes 3 laureados, 
serão premiados dois preços a dois candidatos para: Perca personalidade, Senhorita criatividade.
CRONOMETRE RESTRIÇÃO : 
por causa de constrangimentos de tempo e o número de candidatos, todo candidato terá uma 
apresentação de estação com fotografia para a apresentação. Os candidatos têm que informar o 
diretor artístico disto de todas as necessidades técnicas especiais uma semana antes do começo 
do évènement. A estação a passagem que benefício artístico é um desempenho é a fotografia do 
candidato com informação de sua evolução. .
 
 
BALANÇAS E ANOTAÇÕES :
 
1 - APRESENTAÇÃO GERAL-
 
Saber se apresentar / eles e valorizar seu país enquanto aumentando a personalidade, benefício 
cênico, a atitude, a confiança em um, o charme e a graça.
 
2 - PROPRIEDADE TRADICIONAL 
 
Apresentar sua propriedade e seu contexto histórico com confiança e personalidade. Esta 
passagem põe em evidência o detalhe e o estilo da propriedade tradicional.
 
3 - SEGURANDO DE BANHO 
 
Esta passagem dá uma primeira impressão, o estado de saúde físico e o sentimento de confiança 
dos candidatos.



 
4 - TALENTO 
 
Todo candidato deveria fazer um máximo de 3 minutos para a apresentação.  Os talentos podem 
consistir na canção, a dança cultural, desempenho instrumental, esboço, teatro, poemas.  A 
competição de talento distingue perícias e a personalidade do candidato, a capacidade de 
interpretação, o nível de perícia técnico, a expressão...
 
5 - SEGURANDO DE NOITE + CULTURA GERAL 
 
Esta passagem põe em evidência uma combinação de elegância e feminilidade. São colocadas a 
confiança e a personalidade a teste.  O candidato / isto se apresenta com confiança, 
personalidade.  O desempenho, o charme e a graça são como muitos ativos explorar.
 
6 - CULTURA GERAL
 
Criterias para julgar as respostas da pergunta: a elocução e dicção. Saber emitir uma opinião, 
saber convencer e discutir.
 
  
 
Nome: 
______________________________________________________________________________
_
 
  
 
Primeiro nome: 
____________________________________________________________________________
 
Eu li Miss África Internet atentamente para as regras e regulamentos da eleição e cometo para os 
respeitar. Eu confirmo que toda a informação sobre minha demanda é exata e eu estou pronto 
prover o justificando necessário no caso de necessidade. Eu reconheço aquela todo falsa 
declaração de minha parte resultará em uma desqualificação imediata desta competição. Eu 
também entendo que se minha conduta durante meu reinado de Senhorita África Internet, está ao 
contrário dos regulamentos do Comitê Senhorita África Internet, eu posso ser tirado de minha 
coroa e meu título. Esta decisão será levada pelo promotor de comitê de Miss África Internet e 
será definitivo.
 
  
 
Você certifica que você lê e incluiu as regras e citou regulamentos e que você responde as 
exigências. Você aprova e você conforma às regras e as declarações. Todo falsa declaração ou o 
fracasso para respeitar desta escritura podem requerer a desqualificação do candidato.
 
  
 
Data:                                                                                                                                                                                                                                                                   
Assinatura
 
 


