REGULAMENTO DA MOSTRA COMPETITIVA

O Festival será realizado nos dias 22 e 23 de Setembro de 2017, as 19:00hs no
Centro Cultural Berchiolina Rodrigues, Goianésia – Goiás.
ORGANIZAÇÃO E SEDE
a) O Festival de Dança Kids é uma realização da Cia. de Dança Tatiana’s Ballet,
aprovado pela SEDUCE (Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte),
Governo do Estado de Goiás, através da Lei Goyazes.
b) Compete à Cia. de Dança Tatiana’s Ballet a produção e supervisão técnico-artística
do festival.
c) O Festival tem como sede o Centro Cultural Berchiolina Rodrigues, localizado na
Rua 31 em frente à Praça da Matriz (Centro), Goianésia-GO.
DAS INSCRIÇÕES
A Mostra Competitiva acontecerá em 2 noites, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2017,
com coreografias inscritas nas seguintes modalidades:
-Ballet Clássico de Repertório
-Ballet Clássico Livre
-Dança Contemporânea
-Jazz
-Estilo Livre
-Dança de Rua
-Danças Populares
COMO EFETUAR A INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO ATÉ 20 DE AGOSTO DE 2017
Os grupos deverão efetuar a inscrição via internet, pelo endereço eletrônico
www.festivalonline.com.br, o sistema irá gerar o valor total da inscrição.

(- Inscrições Abertas – Festival Kids).
Caso tenha alguma dificuldade em fazer as incrições, procure o “Suporte” no próprio
site onde há vídeos explicativos e bem detalhados para melhor entendimento ou entre
em contato com a coordenação do evento no e-mail ou telefone.
As inscrições deverão ser feitas a partir do dia 26 Junho á 20 Agosto de 2017,
preenchendo todas as informações solicitadas em cada espaço.
Após a inscrição no site e realizado o depósito da taxa, o grupo deverá enviar para o email contato.dancakids@gmail.com até 20 de Agosto de 2017 o relatório de
pagamento, comprovante do depósito bancário, a cópia do documento de identificação
de cada bailarina (o) (certidão de nascimento ou identidade) e as autorizações (Uso de
Imagem – Autorização de Menor), que irão anexadas a este regulamento
(cópia/scaneado) ou para o endereço logo abaixo via Correios.
O endereço, conta bancária para depósito e detalhes do pagamento da taxa inscrição
você encontra somente no relatório gerado pelo sistema festival online de inscrição.
Cia. de Dança Tatiana’s Ballet
Av. Bahia nº 368, Bairro: Carrilho – Goianésia- Goiás
Cep: 76.380-796 telefone: (62) 3353-4133
Informações: Email: contato.dancakids@gmail.com -Fone:+55 (62) 3353-4133.
DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO
SOLO
DUO
CONJUNTO
PAS-DE-DEUX
VARIAÇÃO

50,00 POR PARTICIPANTE
80,00 POR COREOGRAFIA
30,00 POR PARTICIPANTE
50,00 POR PARTICIPANTE
50,00 POR PARTICIPANTE

►Taxa de inscrição de R$20,00 para Diretores e Assistentes (independente do número

de coreografias). Cada grupo poderá inscrever no máximo 2 assistentes e 2 diretores.
No dia 28 de Agosto será divulgada a grade de programação do evento pelo e-mail
informado pelos participantes no ato da inscrição.
CATEGORIAS
O evento é destinado ao público Infantil, e abrange as seguintes categorias:
BABY CLASS de 03 a 06 Anos (em caso de conjunto tolerância de 20%)
INFANTIL de 07 a 09 Anos (em caso de conjunto tolerância de 20%)
INFANTO JUVENIL de 10 a 13 Anos (em caso de conjunto tolerância de 20%)
Tempo limite de cada coreografia, para:
*Solos e Duos: limite 2:30 minutos
*Conjunto: limite 3:30 minutos.
APRESENTAÇÕES
22 de Setembro: Ballet Clássico de Repertório, Ballet Clássico Livre e Dança
Contemporânea.
23 de Setembro: Estilo Livre, Jazz, Dança de Rua e Danças Populares.
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Solo Feminino /
Masculino
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02:30
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Ballet Clássico de Repertório

Ballet Clássico Livre
Ballet Clássico Livre
Ballet Clássico Livre
Ballet Clássico Livre
Ballet Clássico Livre
Ballet Clássico Livre
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Jazz
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DAS NOTAS
Os trabalhos serão julgados por uma comissão composta por 3 profissionais da dança. Será
adotado o seguinte critério para classificação:
- 1º lugar – a maior nota entre 9,0 e 10,0.
- 2º lugar – a maior nota entre 8,0 e 8,9.
- 3º lugar – a maior nota entre 7,0 e 7,9.
►Observação: - Os três primeiros classificados em cada categoria / modalidade serão
divulgados na mesma noite, após as apresentações.

DOS ENSAIOS
- Os ensaios serão feitos no dia da apresentação.
- O grupo que não ensaiar no horário estipulado perderá a vez.
- Cada coreografia terá o tempo original da obra mais 1 minuto de marcação de palco.
- Fica vetada a entrada e permanência dos bailarinos concorrentes na platéia do teatro
durante os ensaios.
CRITÉRIOS QUE DESCLASSIFICAM GRUPOS / ESCOLAS
- Coreografias inscritas com adaptações, remontagens ou trocas musicais.
- Coreografias livres sem autorização do coreógrafo.
- Postagem da ficha de inscrição fora do prazo estipulado.
- Grupos que tenham em seu elenco participantes inscritos em mais de um grupo.
- Tempo da coreografia acima do permitido pelo regulamento.
- Coreografias que utilizem: bailarinos nus, qualquer animal vivo, uso de água e fogo,
spray ou objetos que possam sujar o palco ou atingir a platéia.
Telefone: +55 (62) 33534133 Email: contato.dancakids@gmail.com
PREMIAÇÃO DO FESTIVAL
O festival irá oferecer as seguintes premiações em dinheiro:
• Dia 22/09
1º Lugar R$ 1.000,00 (um mil reais)
2º Lugar R$ 800,00 (oitocentos reais)
3º Lugar R$ 600,00 (seiscentos reais)
Sendo 1º, 2º e 3º lugar para as 3 melhores coreografias da noite (solo, duo ou
conjunto)
• Dia 23/09
1º Lugar R$ 1.000,00 (um mil reais)
2º Lugar R$ 800,00 (oitocentos reais)
3º Lugar R$ 600,00 (seiscentos reais)
Sendo 1º, 2º e 3º lugar para as 3 melhores coreografias da noite (solo, duo ou
conjunto)
E premiação de R$1.000,00 para “Bailarino(a) Revelação” do festival na noite do dia 23
(sábado).
ENDEREÇOS CORRESPONDÊNCIAS:
Cia. de Dança Tatiana’s Ballet
Centro Cultural Berciolina Rodrigues
Av. Bahia nº368
Rua 31, em frente a Praça da Matriz
Bairro: Carrilho
Bairro: Centro
Goianésia – Goiás
Goianésia – Goiás
CEP: 76.380-796
+55 (62) 3353-4133 / 9 8483-1602

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ficam definidas as seguintes regras para as apresentações:
- Será usado o fundo preto em todas as apresentações, bem como iluminação padrão
do festival.
- Serão permitidos elementos cênicos simples e práticos. O grupo terá o tempo de um
minuto antes e após a apresentação para a montagem e desobstrução do palco.
- Envio da música diretamente pelo sistema em arquivo digital mp3. - no cadastro de
coreografia você deve enviar obrigatoriamente a música em mp3 - enquanto o sistema
estiver aberto para inscrição você poderá trocar a música se for necessário. - basta
clicar em editar coreografia e reenviar outra música. - por garantia , traga sempre uma
cópia da música com você em cd , pendrive etc . . .
- No momento da apresentação 01 coordenador do grupo deverá estar presente junto
ao controle de som e luz. Sua ausência implicará na eliminação do grupo.
- Os camarins deverão ser desocupados logo após as apresentações, de modo a
poderem ser ocupados de imediato pelo grupo seguinte.
- A ordem de entrada nos camarins obedecerá à ordem de entrada em cena.
- Fica vetado o uso do palco para ensaios e aquecimento fora do horário permitido e
estipulado pela organização do festival.
- O uso da pulseira durante o festival será obrigatório para os participantes ensaiarem
e assistirem as apresentações.
- Somente poderá participar do Festival de Dança Kids – Goianésia- Goiás – 2017,
bailarinos ou grupos de escolas de dança, grupos independentes e bailarino
independente.
- Cada grupo responsabilizará um coordenador para retirar todo o material do grupo na
secretaria do festival, bem como as notas dos jurados, os comentários e os
certificados.
- A organização não se responsabiliza por objetos deixados no camarim, sendo de
inteira e exclusiva responsabilidade dos participantes.
- O Grupo inscrito através do seu responsável legal se responsabiliza pelo pagamento
dos direitos autorais das músicas e coreografias apresentadas pelo mesmo no festival,
não ficando nenhum ônus, de ordem econômica ou jurídica, para a Comissão
Organizadora e demais entidades envolvidas.
- A Comissão Organizadora do Festival não se responsabiliza por objetos e figurinos
deixados nas dependências internas ou externas do teatro, danos que possam ocorrer,
assim como problemas de saúde que porventura algum participante venha a sofrer.
-Não caberá recurso judicial sobre os artigos deste regulamento e também sobre as
notas dos jurados, pois todos e quaisquer problemas devem ser resolvidos com a
Comissão Organizadora do Festival.
- A Comissão Organizadora não se responsabiliza pelo envio de material tais como:
ficha de avaliação, certificado e troféus, via correio, sendo este custo totalmente pago
previamente pelo responsável de cada entidade, que não permanecer para a
premiação e retirada de certificados e documentos.
- A Comissão Organizadora é a instância superior do festival no que diz respeito à
estrutura, planejamento e organização, sendo assim qualquer dúvida, comentário ou
sugestão oriunda deste regulamento ou do festival será resolvida pela mesma.

- Os grupos que optarem por ficar no alojamento terão que pagar uma taxa de R$
40,00 por dia, por pessoa. Caso seja necessário o alojamento entrar em contato
diretamente com a organização do evento.
Durante o festival um representante da Comissão Organizadora estará disponível para
o atendimento dos participantes bem como do público em geral.
INGRESSOS
Os ingressos serão vendidos no local, valor de R$ 10,00 por dia de evento.
FOTOGRAFIA E FILMAGEM
O evento proporcionará um fotógrafo e um cinegrafista oficiais. As fotos e a filmagem
poderão ser adquiridas 10 (dez) dias após o festival direto com a organização do
evento. Caso tenha interesse procurar a coordenação para mais detalhes.
OBSERVAÇÕES TÉCNICAS
O Centro Cultural Berchiolina Rodrigues disponibilizara de:
- 01 palco de 8 m de largura x 6 m de profundidade,
- 01 sala para os workshops,
- 01 feira de artigos para dança,
- 01 galeria com exposição de fotos de dança,
- 01 salão com lanchonete.

Autorização para Menores de 18 Anos
Eu,___________________________________________________,
portador da identidade _________________, autorizo o (a) menor
______________________________________________________
integrante do Grupo _____________________________________a
participar do 1º Festival de Dança Kids – Goianésia-GO, que será
realizado nos dias 22 e 23 de Setembro de 2017 no Centro Cultural
Berchiolina Rodrigues. O evento será filmado, gravado e fotografado para
posterior publicação, reprodução e/ou divulgação nos meios de
comunicação em geral a critério dos organizadores do Festival. Através
desta, autorizo a utilização gratuita da imagem do menor acima citado.
___________________, _____ de __________________ de 2017

Assinatura do Responsável________________________________________
Assinatura do Participante_________________________________________

**** ANEXAR CÓPIA DA IDENTIDADE
DOCUMENTO DA CRIANÇA ****

DO

RESPONSÁVEL

E

Autorização para Uso da Imagem de Escola / Grupo

Autorizo a utilização gratuita da imagem da escola / grupo
______________________________________________________
nos
meios de comunicação em geral a critério dos organizadores do 1º Festival
de Dança Kids – Goianésia-GO que será realizado nos dias 22 e 23 de
Setembro de 2017 no Centro Cultural Berchiolina Rodrigues, uma vez que
o evento será filmado, gravado e fotografado para posterior publicação,
reprodução e/ou divulgação.
___________________, _____ de __________________ de 2017

Assinatura do Responsável________________________________________
Assinatura do Participante_________________________________________

**** ANEXAR CÓPIA DA IDENTIDADE
DOCUMENTO DA CRIANÇA ****

DO

RESPONSÁVEL

E

