
REGULAMENTO - Projeto Amor Igual 
 
1 – Objeto e prazo 
 
O Projeto Amor Igual é um concurso cultural realizado pelos blogs Dois Iguais e Noiva Ansiosa 
em parceria com a Cabrita Filmes. 
 
O concurso premiará o participante que enviar por e-mail a melhor história de amor. 
 
2 – Condições de participação 
 
Os interessados precisam ser maiores de 18 anos, formar um casal e ter disponibilidade para a 
realização do casamento, que se dará até o início de setembro de 2017, na cidade de Itu – SP. 
 
Para confirmar a participação, os participantes deverão enviar, além da história, links das redes 
sociais e fotos em par. 
 
As inscrições serão aceitas até 08/7/2017. 
 
É válido apenas um e-mail por casal. 
 
Serão automaticamente desclassificados do concurso histórias constatadas como fraude ou que 
não sejam de autoria do responsável pelo envio. 
 
Em momento algum os realizadores se responsabilizarão por inscrições atrasadas, incompletas 
ou inválidas. 
 
Os e-mails e histórias poderão ser exibidos na mídia eletrônica ou mídia impressa 
 
3 – Julgamento 
 
A história de amor será escolhida por uma comissão julgadora interna, composta pelos blogs 
Dois Iguais e Noiva Ansiosa, além de parceiros, e será divulgada no dia 18/07/2017. 
 
Os parâmetros serão: criatividade, originalidade, ineditismo e adequação ao tema proposto. 
 
O casal escolhido será comunicado via e-mail e telefone, além de anúncio nos blogs 
responsáveis. 
 
4 – Prêmio 
 
O casal vencedor terá um casamento completo para até 25 convidados. 
 
O prêmio é pessoal e intransferível e não poderá ser convertido em dinheiro. 
 
O casamento acontecerá até o início de setembro de 2017, em data acordada entre os 
responsáveis e o casal selecionado. 
 



Os vencedores deverão atender a todas as condições e termos expressos neste regulamento, 
para o recebimento do prêmio. 
 
Os participantes autorizam desde já o uso de sua imagem para veiculação nos blogs, redes 
sociais e outros materiais de divulgação. 
 
5 – Fornecedores 
 
O casamento incluirá cerimônia e festa e contará com até 25 convidados. 
 
Estão inclusos: local, decoração, gastronomia, bar, música, celebrante, assessoria, vídeo, 
fotografia, trajes dos noivos, beleza dos noivos, doces, papelaria. 
 
Detalhes não indicados na relação acima serão de responsabilidade do casal. 
 
O casal concorda em ceder o uso de imagens do casamento para os profissionais envolvidos no 
concurso cultural. 
 
O casal escolhido ficará responsável apenas pelos custos da viagem (passagem, transporte, 
alimentação e hospedagem – inclusive dos convidados). 


