REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO VESTIDA DE BRANCO – BRIDES & FRIENDS
O Evento Vestida de Branco – Brides & Friends conta com algumas regras de participação
específicas.
Todas os noivos que preencherem o formulário de participação no blog sinalizam que estão de
acordo com as regras do evento.
1. O preenchimento do formulário de inscrição não garante direito à participação no evento.
2. As noivas e suas respectivas acompanhantes a participarem do evento serão escolhidas
pelo blog Vestida de Branco e serão informadas por e-mail e whatsapp que foram
selecionadas. Haverá também uma matéria no blog informando as participantes
selecionadas para o evento.
3. As noivas que não confirmarem presença até o dia 11 de julho de 2018 poderão ter sua
inscrição cancelada e sua vaga será oferecida a outras noivas.
4. O evento é exclusivo para as noivas selecionadas e suas respectivas acompanhantes, não
sendo permitida a permanência de outras pessoas, por uma restrição de tamanho do
espaço disponível para a realização da ação.
5. Todos que preencherem o formulário de participação no evento autorizam desde já o
envio de seus dados para as empresas parceiras do evento.
6. As noivas e as demais participantes do evento autorizam desde já a divulgação de sua
imagem no Blog Vestida de Branco (www.vestidadebranco.com.br) e em suas redes sociais
para divulgação do evento, assim como pelos parceiros participantes do evento.
7. O transporte e estacionamento até o local do evento (Same No More) são por conta dos
das noivas e suas acompanhantes, não tendo o blog e nem os fornecedores participantes
nenhuma responsabilidade sobre estes itens.
8. O blog não possui responsabilidade ou o vínculo civil, criminal ou trabalhista sobre os
serviços contratados juntos a terceiros, empresas, expositores e autônomos, bem como a
mão de obra por estes contratados, que são de responsabilidade de cada fornecedor.

