REGULAMENTO
Regulamento 1ª EDIÇÃO BABE DANCE FESTIVAL – 15, 16 e 17 de Janeiro de 2021.

1- SOBRE O FESTIVAL: BABE DANCE FESTIVAL

Babe Dance Festival, nasceu de um desejo e amor pela dança
EM MOVIMENTO. Um festival que vem para ser querido e fazer parte
da história de cada escola, grupo, bailarino, artista, que compartilha
do desejo de fomentar a arte da dança.
Evento que traz a dança como tema principal, abordará diversas
temáticas relacionadas, em programação paralela acontecendo
em diferentes datas durante e após o período das inscrições.
Na sua primeira edição em um momento histórico em que
vivemos, vem para provocar aos criadores e intérpretes, a mostrarem
suas emoções em forma de dança. Em nosso primeiro contato aqui,
tentamos nos aproximar de você na tentativa de fazê-lo se sentir
acolhido. Viemos para ficar e receba nossa gratidão em fazer parte
da história do nosso evento, em sua 1ª Edição, esta, cem por cento
on-line.

2-

COMO PARTICIPAR DO EVENTO?

Você deve escolher o (s) formato (s) que se adequar às suas
produções artísticas, estando atento ao regulamento no que se refere
a cada uma delas. São elas:

2.1- MOSTRA COMPETITIVA (Infantil ao Avançado)
2.1.2- Modalidade Pré-gravado – Vídeos profissionais ou amadores,
filmados em PALCO ou Lugares alternativos, como por exemplo,
quadras de esportes, salas de aula, locais públicos (com ou sem
figurino, iluminação e/ou cenários, etc.), SEM CORTES OU EDIÇÕES e
SEM LEGENDAS. Pré-gravado não concorre com a modalidade Casa
em Cena.
2.1.3- Modalidade Casa em Cena - Vídeos filmados em casa, com
ou sem figurino, iluminação, cenários, etc. SEM CORTES OU EDIÇÕES E
SEM LEGENDAS. Casa em Cena não concorre com a modalidade
pré-gravado.
OBS: Para essa mostra, os comentários serão feitos por áudio pelos
jurados.
2.2-

MOSTRA NÃO
Avançado)

COMPETITIVA

AVALIADA

(Baby

Class

ao

Nesse formato os grupos não competem entre si.
Participam da Mostra Não Competitiva avaliada, a
Modalidade Pré-gravado e Cena em Casa, respeitando as normas
do item 2.1. As avaliações dos jurados serão enviadas por e-mail.
OBS: Para essa mostra, os comentários serão feitos por escrito e
enviados aos grupos por e-mail ou whatsapp.
2.3- MOSTRA DIDÁTICA – Aula temática (Baby Class e Infantil)
Formato criado para fomentar as aulas temáticas para
crianças e dar visibilidade para o tema, que além de contribuir para
o ensino da dança e os benefícios que a dança traz de modo geral,
esse formato de aula traz benefícios emocionais importantes para as
crianças, fortalecendo a dança como meio de promoção de saúde
mental.
Em formato NÃO competitivo, as gravações dos vídeos inscritos
deverão se encaixar no formato Pré-gravado ou Casa em Cena (leia
com atenção o item2.3.1), deverão conter legenda com o Título da
história trabalhada (não o nome da coreografia, que pode ou não
ter o mesmo nome do Título da História) antes da apresentação
começar, sem aparecer durante a exibição da mesma. No vídeo
poderão conter falas (contação de história durante a execução da
obra) e participação da professora e/ou até um assistente no elenco
(este com idade superior a categoria), respeitando as categorias,
tempo, gêneros e subgêneros descritos neste regulamento.

As obras coreográficas deverão ser de cunho autoral, e as
histórias trabalhadas (faladas durante a exibição ou não), poderão
ser ou não autorais, devendo conter no início do vídeo, o Título do
livro, poema (...) e/ou adaptação, na legenda do vídeo, SEM conter
o nome da escola e demais identificações, exceto a descrita nas
linhas acima. No caso da história ser de autoria do coreógrafo,
também colocar a legenda com o Título da história e autor. O título
da coreografia pode ou não ter o nome da história utilizada na
temática.
Poderão inscrever-se na Mostra Didática- Aula temática,
participantes da Categoria Baby Class e Balé Infantil que se
enquadrarem na proposta da mostra e seguir as regras do item 2.1,
com algumas regras específicas para esta Mostra.
Os participantes dessa mostra concorrem a premiações
especiais descritas neste regulamento, direcionadas para essa mostra
e também premiação geral descrita nesse regulamento.
Os jurados poderão escolher um ou mais destaques dentre
todos os participantes deste formato, dentre coreógrafo/ professor,
bailarinos, temática, grupos, coreografia, desenvolvimento, cenário,
figurino, assistente de cena ou outro item que o júri considerar
relevante destacar nesse formato.
OBS: Para essa mostra, os comentários dos jurados serão enviados por
áudio.

2.3.1 - CATEGORIAS, SUBGÊNERO, TEMPO e CLASSIFICAÇÃO para
MOSTRA DIDÁTICA –Aula temática:
Como fazer a inscrição para participar da Mostra DidáticaAula temática:
Para a Mostra Didática- Aula Temática, os participantes
deverão optar pelos seguintes itens na ficha de inscrição
disponibilizada no site festivalonline.com.br/babedancefestival:
 MOSTRA NÃO COMPETITIVA AVALIADA;
 Gênero Mostra Didática- Aula Temática
 Categorias correspondentes (BABY CLASS OU INFANTIL)
 Subgênero dentre os descritos no regulamento (válidos
todos para esta mostra), respeitando o tempo conforme
cada subgênero e seguir os passos da inscrição
solicitadas no site até a conclusão com o pagamento e
envio do comprovante para o e-mail do evento.
 PARA ESTE FORMATO NÃO TERÃO QUE SELECIONAR
FORMATO PRÉ-GRAVADO OU CASA EM CENA. ESTARÃO

TODOS INSCRITOS NESSA MOSTRA AO SELECIONAREM
GÊNERO Mostra Didática –Aula Temática.
2.4-

MOSTRA CÊNICA (formato competitivo)

Com Objetivo de reunir em um só lugar, produções em
pesquisas corporais dos artistas nesse período de Pandemia, o BABE
DANCE FESTIVAL, criou a MOSTRA CÊNICA. Para essa Mostra, serão
aceitos trabalhos de pesquisa corporal exclusivamente de - para solistas, podendo ou não misturar as técnicas de dança. A obra
poderá ser interpretada pelo próprio pesquisador (coreógrafo) ou a
pesquisa poderá ser apresentada por outro intérprete, sendo este não
necessariamente o criador da movimentação.
Os trabalhos inscritos nesse formato, poderão apresentar
gravações em qualquer ambiente, com possibilidade de vídeos
enviados com ou sem edição e cortes e/ou em formato de vídeo
dança.
Poderão inscrever-se na Mostra Cênica, a partir da categoria
Sênior, no subgênero solo, concorrendo entre si, solos masculinos e
femininos. Os participantes dessa mostra concorrem a premiações
especiais descritos neste regulamento, direcionadas para essa mostra
além da premiação em 1º, 2º e 3º lugares.
OBS: Para essa mostra, os comentários dos jurados serão enviados por
áudio.

2.4.1 - CATEGORIAS, SUBGÊNERO, TEMPO e CLASSIFICAÇÃO para
MOSTRA CÊNICA:
Como fazer a inscrição para participar da Mostra Cênica:
Para a Mostra Cênica, os participantes deverão optar pelos
seguintes itens na ficha de inscrição disponibilizada no site
festivalonline.com.br/babedancefestival:
 MOSTRA COMPETITIVA;
 GÊNERO MOSTRA CÊNICA (com algumas regras
específicas de gravação explicadas no item 2.4)
 SUBGÊNERO SOLO FEMININO ou SOLO MASCULINO (serão
aceitos vídeos de até 4 minutos para esse formato de
Mostra)
 Categoria Sênior ou Avançado e seguir os passos da
inscrição solicitadas no site até a conclusão com o
pagamento e envio do comprovante para o e-mail do
evento

 PARA ESTE FORMATO NÃO TERÃO QUE SELECIONAR
FORMATO PRÉ-GRAVADO OU CASA EM CENA. ESTARÃO
TODOS INSCRITOS NESSA MOSTRA AO SELECIONAREM O
Gênero Mostra Cênica.
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PROGRAMAÇÃO PARALELA

Lives com jurados e convidados especiais, falando sobre temas
importantes para o universo da dança, oficinas com os jurados. As
inscrições nas oficinas serão divulgadas ao longo do processo de
inscrição no evento.
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APRESENTAÇÕES

O BABE DANCE FESTIVAL será transmitido pela plataforma
festivalonline.com.br, no Youtube, de 15 a 17 de janeiro de 2021, com
programação e horário a serem divulgados na semana antecedente
ao evento, conforme número de inscritos.
5-

CATEGORIAS E IDADES CORRESPONDENTES
CATEGORIA
BABY CLASS
INFANTIL

IDADE
Até 6 anos
7 A 9 ANOS

KIDS
JUNIOR
SÊNIOR
AVANÇADO

10 A 13 ANOS
14 A 17 ANOS
18 a 29 anos
A partir de 30
anos

Obs: Haverá tolerância de 30% de bailarinos participantes com idade superior ou inferior a
categoria correspondente à inscrição para participação no evento. Ultrapassando o limite,
a coreografia passará automaticamente para a categoria imediatamente mais adiantada.

6- GÊNEROS, SUBGÊNEOS E CATEGORIAS CORRESPONDENTES

GÊNERO
Balé Clássico de
Repertório

SUBGÊNERO
Variação,
Pas
de
Deux,
Grand pas
de Deux e
Conjunto

CATEGORIA
Infantil
ao
Avançado

Balé clássico

Dança
Contemporânea
Jazz

Sapateado

Danças Urbanas

Danças
Populares
Dança
Ventre

do

Danças de Salão
Dança Especial
e Inclusiva
Estilo

livre

(APENAS MOSTRA
NÃO COMPETITIVA
AVALIADA)

MOSTRA
DIDÁTICA – AULA
TEMÁTICA
MOSTRA CÊNICA

Solo, Duo,
Trio
e
Conjunto
Solo, Duo,
Trio
e
Conjunto
Solo, Duo,
Trio
e
Conjunto
Solo, Duo,
Trio
e
Conjunto
Solo, Duo,
Trio
e
Conjunto
Duo
e
Conjunto
Solo, Duo,
Trio
e
Conjunto
Duo
e
Conjunto
Solo, Duo,
trio
e
Conjunto
Solo, Duo,
trio
e
Conjunto

Infantil
ao
Avançado

Solo, duo,
Trio
e
Conjunto

Baby Class e
Infantil

Apenas
SOLOS

SÊNIOR
E
AVANÇADO

Kids
ao
Avançado
Infantil
ao
Avançado
Infantil
ao
Avançado
Infantil
ao
Avançado
Infantil
ao
Avançado
INFANTIL AO
Avançado
INFANTIL AO
Avançado
Baby Class
ao
Avançado
Baby Class
ao
Avançado

7 - SUBGÊNERO, TEMPO E OUTRAS CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

SUBGÊNERO

TEMPO

CONJUNTOS

Máximo 5 minutos

SOLOS

Máximo 3 minutos

SOLOS
(Mostra
Cênica)
DUOS E TRIOS

Máximo 4 minutos
Máximo 3 minutos

Observações importantes:




MOSTRA CÊNICA: TEMPO MÁXIMO 4 (QUATRO) MINUTOS.
Estilo livre - APENAS MOSTRA NÃO COMPETITIVA AVALIADA.
Não será permitido troca de categorias após encerradas as inscrições.


Variações, pas-de-deux e conjuntos de repertório são de livre escolha,
respeitando o tempo, época e estilo da obra. Atos por inteiro não serão permitidos.

Entende-se conjunto, a partir de quatro (4) bailarinos.

BALÉ CLÁSSICO DE REPERTÓRIO:
Conjunto Tempo máximo de 12 (doze) minutos, tolerância de 30 segundos
OBS: Os Repertórios deverão respeitar o tempo original do ballet.

8- ENVIO DOS VÍDEO E ESPECIFICAÇÕES:
(Observar especificação conforme a modalidade no item 5.1)

Os vídeos deverão ser filmados na horizontal, com resolução HD
1280X720 px ou superior Formato MP4, postados no Youtube no modo
Não listado. Solicitamos que envie o LINK do vídeo na ficha de
inscrição
que
deve
ser
preenchida
no
site.
www.festivalonline.com.br/babedancefestival

A gravação do vídeo deverá ser em plano aberto e contínuo,
na horizontal, sem cortes ou edições, com EXCEÇÃO PARA A
MODALIDADE MOSTRA CÊNICA (para estes, é possível ter edições e
cortes).

Mostra Didática- Aula Temática deverá ter legenda. Fique
atento ao item 2.3.
ATENÇÃO: Não será possível substituir o link na ficha de inscrição, após
finalizados todos os passos da inscrição no site.

8.1- SISTEMA FESTIVAL ON LINE:
- Ao preencher a inscrição, passo a passo, fique atento a inclusão do
bailarino na coreografia cadastrada.
-Solicitamos que o responsável pela inscrição confira com atenção
todos os dados preenchidos, antes de finalizar.

8.2- VÍDEOS PASSÍVEIS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
* Problemas técnicos de imagem e/ou som e iluminação que
prejudique a avaliação dos jurados;
* Filmagem muito distante ou muito próxima ou com cortes de partes
do corpo durante a movimentação, prejudicando a avaliação dos
jurados.
* Coreografias incompletas;
* Tempo limite ultrapassado, desrespeitando o regulamento

* Vídeos com qualquer tipo de legenda não serão aceitos;
*Gravados
em
ambiente
escola/grupo/academia.

que

faça

divulgação

da

9- PERÍODO PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser realizadas de 17 de novembro a 18
de dezembro de 2020
Primeiro lote: 17 de novembro a 07 de dezembro de 2020.
Segundo lote: 08 a 21 de dezembro de 2020.
Obs: O Festival reserva-se ao direito de encerrar as inscrições antes do
prazo final estabelecido, caso sejam atingidos os números de
inscrições previstas para esta edição.
As
inscrições
deverão
ser
feitas
festivalonline.com.br/BabeDanceFestival

através

do

site:

O link para inscrição está disponível no site: festivalonline.com.br
Os vídeos deverão ser postados no Youtube, no modo Não Listado.
Contatos: 47-997178517
INSTAGRAM @babedancefestival / @grossldani
Email: babedancefestival@gmail.com

VALORES PARA
MOSTRA CÊNICA
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PARTICIPAÇÃO

MOSTRA

COMPETITIVA

SUBGÊNERO

Valores 1º lote
(17/11 a 30/11)

Solos
e
Variação de
Repertório

R$60,00
por
participante

Valores
2º
lote
(01/12
a
21/12)
70,00
por
participante

PAS DE DEUX

R$50,00
por
participante

60,00
por
participante

DUO

R$50,00
por
participante
R$50,00
por
participante

60,00
por
participante
60,00
por
participante

TRIO

e

CONJUNTO
DIRETOR
(1
por grupo)
Coreógrafo

R$35,00
por
participante
Isento

45,00
por
participante
Isento

Isento

Isento

OBSERVAÇÕES:
-O bailarino que dançar mais de uma coreografia, deverá pagar a inscrição
por coreografia dançada, conforme subgênero dançado, seguindo os valores da
tabela acima, com exceção do subgênero conjunto.
-Para este subgênero – conjunto- a partir do segundo conjunto dançado
pelo mesmo bailarino, o mesmo deverá pagar uma taxa de R$20,00 por cada
coreografia – válido apenas para cada conjunto a mais, dançado / Exemplo: O
mesmo bailarino que dançar solo + conjunto +conjunto, então deverá pagar
R$60,00 + R$35,00 + R$20,00.
-O mesmo bailarino deverá estar representando apenas um
grupo/escolas/academia.

11- VALORES

PARA PARTICIPAÇÃO MOSTRA NÃO
AVALIADA e MOSTRA DIDÁTICA – AULA TEMÁTICA

COMPETITIVA

SUBGÊNERO/
DIRETORES,
COREÓGRAF
OS
E
ASSISTENTES
Solos
e
Variação de
Repertório

Valores 1º lote
(17/11 a
30/11)

Valores
lote
(01/12
21/12)

R$35,00
por
participante

45,00
por
participante

PAS DE DEUX

R$35,00
por
participante

45,00
por
participante

DUO

R$35,00
por
participante
R$35,00
por
participante
R$20,00
por
participante
Isento

45,00
por
participante
45,00
por
participante
30,00
por
participante
Isento

Isento

Isento

Isento

Isento

TRIO
CONJUNTO
DIRETOR
ASSISTENTES (apenas
um)
Coreógrafo

2º
a

*Observações idem item 9 deste regulamento e valores conforme tabela item 10.

Os trabalhos apresentados serão julgados por profissionais
competentes de expressão do meio da dança e estarão sendo
divulgados no Instagram do evento: @babedancefestival.
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NOTAS (Válido para Mostra Competitiva, Mostra Cênica)

1º LUGAR: Maior nota entre 9,00 e 10,00;
2º LUGAR: Maior nota entre 8,0 e 8,9 ou imediatamente abaixo do 1º
lugar;
3º LUGAR: Maior nota entre 7,0 e 7,9 ou imediatamente abaixo do 2º
lugar.
4º LUGAR: Média imediatamente inferior ao 3º lugar.
5º lugar: Média imediatamente inferior ao 4º lugar.
13- COLOCAÇÕES E PREMIAÇÕES ESPECIAIS
OS RESULTADOS DAS COLOCAÇÕES E INDICADOS A
PREMIAÇÕES ESPECIAIS, SERÃO DIVULGADOS AO TÉRMINO DE CADA
DIA DO EVENTO.
A comissão julgadora é responsável pela escolha dos indicados
e os vencedores dentre estes, bem como às notas e classificações
dentre todos os trabalhos apresentados neste evento.
À COMISSÃO JULGADORA, cabe o direito de não indicar às
premiações especiais, caso os critérios não sejam atingidos para
determinada premiação.
A decisão da Comissão julgadora do Babe Dance Festival para
as premiações especiais é soberana e irrecorrível.
Babe Dance Festival entregará Certificado Digital para todos
os participantes do Evento, até cinco dias após o término do festival;
Os grupos premiados em 1º, 2º e 3º lugar, ENTRE TODOS OS
FORMATOS E DESTAQUE MOSTRA DIDÁTICA- AULA TEMÁTICA,
receberão troféu digital personalizado do Babe Dance Festival e os
premiados em 4º e 5º lugares, receberão Certificado digital
personalizado.
TEREMOS DIVERSOS PRÊMIOS EXTRAS E PREMIAÇÕES EM
DINHEIRO NAS PREMIAÇÕES ESPECIAIS, QUE SERÃO DIVULGADOS AO
LONGO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES DO EVENTO COM TODO NOSSO
ENTUSIASMO! SERÁ UMA ALEGRIA TER VOCÊ NO NOSSO EVENTO E
PODER VER E PREMIAR SEU TALENTO.

MELHOR BAILARINA E MELHOR BAILARINO (Mostra Competitiva)
Serão escolhidos pela comissão julgadora dentre todos os
inscritos na Mostra Competitiva, um bailarino e uma bailarina dentre
todas as categorias, gêneros e subgêneros deste formato de
participação.
Os vencedores receberão:
PRÊMIO ESTÍMULO: PREMIAÇÃO EM DINHEIRO DIVULGADA NO
INSTAGRAM DURANTE O PERÍODO DE INSCRIÇÃO.

Cada um deles, receberá, além do certificado personalizado
formalizando um texto mencionando as qualificações dadas pelos
jurados, os seguintes mimos:
- Isenção de Inscrição para o 2º Babe Dance Festival
- Inscrição para uma oficina de sua escolha na 2ª Edição do
Babe dance Festival;
- KIT BABE DANCE FESTIVAL (camiseta, máscara e brinde
surpresa);
- 1 VOUCHER de produtos de dança (marca divulgada no
Instagram do evento durante o período de inscrições);
- Uma aula on-line gratuita com DOIS (2) dos jurados do evento,
podendo escolher entre estes que compõe a banca desta edição.

MELHOR COREÓGRAFO (A) (Mostra Competitiva)
Será escolhido (a) pela comissão julgadora dentre todos os
inscritos na Mostra Competitiva dentre todas as categorias, gêneros e
subgêneros deste formato de participação.
O (A) vencedor (a) receberá:
PRÊMIO ESTÍMULO: PREMIAÇÃO EM DINHEIRO DIVULGADA NO
INSTAGRAM DURANTE O PERÍODO DE INSCRIÇÃO.

- Placa digital personalizada, fazendo menção à premiação
correspondente com a digitação de texto citando as qualificações
dadas pelos jurados para a escolha feita.
- Kit Babe Dance Festival (Camiseta e máscara personalizada
do evento + brinde surpresa)
- Duas Oficinas gratuitas para 2ª edição do Babe Dance
Festival;

- Uma aula on-line gratuita com DOIS (2) dos jurados do evento,
podendo escolher entre estes que compõe a banca desta edição.
- 1 VOUCHER no valor de R$250,00 em produtos de dança da
marca Dancin.

PRÊMIO REVELAÇÃO
Concorrem ao prêmio Revelação, todas os formatos de
participação no evento.
Para o prêmio revelação, concorrem dentre os formatos do
evento, entre bailarinos, coreógrafos, grupos, figurinista, ensaiador e
outros itens que os jurados julgarem importantes para este prêmio,
tendo se destacado para concorrer a esse prêmio.
O vencedor receberá:
PRÊMIO ESTÍMULO: PREMIAÇÃO EM DINHEIRO DIVULGADA NO
INSTAGRAM DURANTE O PERÍODO DE INSCRIÇÃO.

- Placa digital personalizada, fazendo menção à premiação
correspondente com a digitação de texto citando as qualificações
dadas pelos jurados para a escolha feita.
- Kit Babe Dance Festival (Camiseta e máscara personalizada
do evento + brinde surpresa)
- Uma aula on-line gratuita com um dos jurados do evento,
podendo escolher entre estes que compõe a banca desta edição.
- Duas Oficinas gratuitas para 2ª edição do Babe Dance Festival
(com data a ser definida pela organização, considerando a
Pandemia);

14- PREMIAÇÕES ESPECIAIS PARA MOSTRA NÃO COMPETITIVA
AVALIADA





COREÓGRAFO DESTAQUE
COREOGRAFIA DESTAQUE
BAILARINO DESTAQUE ENTRE TODAS AS CATEGORIAS
BAILARINA DESTAQUE ENTRE TODAS AS CATEGORIAS

Cada um dos destaques escolhidos, receberá, além do
certificado personalizado formalizando um texto mencionando as
qualificações dadas pelos jurados, os seguintes mimos:
-Kit BABE DANCE FESTIVAL (Camiseta e máscara personalizada
do evento + brinde surpresa)

-Isenção de inscrição para 2ª Edição do Babe Dance Festival
(individual e intransferível)
- Uma aula on-line gratuita um dos jurados do evento, a
escolher dentre os jurados da banca desta edição.
15- PREMIAÇÕES ESPECIAIS MOSTRA DIDÁTICA – AULA TEMÁTICA
Poderão ser escolhidos destaques (um ou mais), dentre
bailarinos, grupos destaques, coreografia, professor/coreógrafo,
temática melhor desenvolvida, conjunto da obra e outros que os
jurados julgarem importantes destacar para a Mostra Didática- Aula
Temática.
Cada destaque desse formato receberá:
- Certificado digital personalizado, fazendo menção à
premiação correspondente com a digitação de texto citando as
qualificações dadas pelos jurados.
- Kit Babe Dance Festival (Camiseta e máscara personalizada
do evento + brinde surpresa) para o (a) coreógrafo(a)
- Uma aula on-line com professor indicado e divulgado pela
organização do evento durante o período de inscrição (Prêmio
exclusivo para professor/coreógrafo destaque)
- Isenção de inscrição para a 2ª edição do Babe Dance Festival
- Inscrição gratuita de sua escolha, em duas oficinas e/ou
dentre as alternativas da programação da Mostra Paralela, na 2ª
Edição do Babe Dance Festival.
- Premiações especiais que serão divulgada durante o período
de inscrição do evento.
16 - PREMIAÇÕES ESPECIAIS MOSTRA CÊNICA:
 PREMIAÇÃO PARA MELHOR INTÉRPRETE FEMININA
 PREMIAÇÃO PARA MELHOR INTÉRPRETE MASCULINO
 PREMIAÇÃO MELHOR TRABALHO (Premiação destinada
ao coreógrafo ou coreógrafa, pelo conjunto da obra e
pesquisa destaque).
Os vencedores receberão:
PRÊMIO ESTÍMULO: PREMIAÇÃO EM DINHEIRO DIVULGADA NO
INSTAGRAM DURANTE O PERÍODO DE INSCRIÇÃO.

Certificado
personalizado
formalizando
um
texto
mencionando as qualificações dadas pelos jurados, as seguintes
premiações:
- Isenção de Inscrição para o 2º Babe Dance Festival
- Inscrição gratuita para uma oficina de sua preferência, na 2ª
Edição do Babe dance Festival
- KIT BABE DANCE FESTIVAL (camiseta, máscara e brinde
surpresa);
- Uma aula on-line gratuita com DOIS (2) dos jurados do evento,
podendo escolher entre estes que compõe a banca desta edição.

17- PRÊMIO GERAL TROFÉU BABE DANCE FESTIVAL:
MELHOR TRABALHO DO FESTIVAL, DENTRE TODOS OS FORMATOS DE
PARTICIPAÇÃO APRESENTADOS NESTE REGULAMENTO:
PRÊMIO ESTÍMULO: PREMIAÇÃO EM DINHEIRO DIVULGADA NO
INSTAGRAM DURANTE O PERÍODO DE INSCRIÇÃO.

- Certificado digital personalizado, fazendo menção à
premiação correspondente com a digitação de texto citando as
qualificações dadas pelos jurados para a escolha feita;
- Kit Babe Dance Festival (camiseta, máscara e brinde
surpresa) para o coreógrafo;
- Uma Aula on-line com DOIS (2) jurados do evento, podendo
escolher entre estes, que compõe a banca;
- Isenção de Inscrição para a 2ª Edição do BABE DANCE
FESTIVAL;
- Inscrição gratuita para duas oficinas de sua preferência, na 2ª
Edição do Babe Dance Festival.

18- TAXA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
O pagamento deverá ser feito mediante depósito bancário e
comprovante enviado para o email: babedancefestival@gmail.com
ou whatsapp 47-997178514.
DADOS BANCÁRIOS:

Banco Cooperativo Sicredi S.A. (número do banco 0748)
Em nome de Danielle Cristina Grossl (CPF 00505016929)
AG (cooperativa) 2602
C.C 18955-7
Ou
Banco Santander (número do banco 0033)
Em nome de Danielle Cristina Grossl (CPF 00505016929)
AG 1243
C.C 01007581-4
Importante: A inscrição será considerada após o envio do
comprovante
de
depósito
para
o
email
babedancefestival@gmail.com junto a lista da(s) coreografia(s). No
caso de desistência ou cancelamento de participação no festival,
por quaisquer motivos, a taxa de inscrição não será devolvida.
19- USO DE IMAGEM
No ato da inscrição do BABE DANCE FESTIVAL, 100% ON LINE, os
participantes estão automaticamente disponibilizando aos idealizadores do
evento a captação e uso de imagens e concedem que os realizadores
publiquem, comercializem ou façam exposição dessas imagens em
qualquer veículo de comunicação, tendo como finalidade única e
exclusiva, a promoção do Festival.
O Festival não tem responsabilidade com relação a violação de
direitos autorais. Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos pela
organização do festival. Ao fazer a inscrição, o responsável pela
Escola/Grupo de dança está de acordo com todos os itens deste
regulamento e responde por todos os bailarinos inscritos.

20-CONSIDERAÇÕES FINAIS



Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.



Nos siga nas redes sociais @babedancefestival



Acompanhe a programação paralela e toda programação no
Insta do festival e fique por dentro do evento! Garanta seu
espaço no evento e você contribuirá para o fomento e
disseminação da arte e suas infinitas possibilidades.



Siga a #babedancefestival

Desejamos boas vindas e um feliz festival a todos!
Direção
BABE DANCE FESTIVAL
Danielle Cristina Grossl
Realização:
Espaço Cênico Dani Grossl
Dança, Cultura e Psicologia

(1ª Edição- On line)
15,16 E 17 de Janeiro/2021

