REGULAMENTO “2° Encontro Kids Dance Online –
Um canal TOP de entretenimento”

I – OBJETIVOS
•

Visando fomentar a arte da dança, abriremos um espaço online para os melhores grupos no
cenário da dança infantil, para que as escolas possam mostrar o seu trabalho. O evento contará
com grupo convidado na abertura, entrevistas com celebridades do mundo da dança, gincana,
quiz, challenge, Mostra comentada por profissionais renomados da área, e uma Gala com os
TOP 10 de todos os dias de apresentações.

II – DATA, LOCAL E HORA
•

Dias 21, 22, 23, 29 e 30 de agosto de 2020. Gala com os TOP 10 dia 05 de setembro.

•

O evento será transmitido pela Ideal Filmagem, e o link será divulgado posteriormente.

•

Horário das apresentações: dia 21 de agosto início às 19h e demais dias início às 16h.

III – MODALIDADES
•

Ballet Clássico de Repertório

•

Ballet Clássico Livre

•

Dança Moderna e Contemporânea

•

Danças Populares

•

Danças Urbanas

•

Estilo Livre

•

Jazz

•

Sapateado Americano

•

Sapateado Irlandês

Poderão ser inscritos solos, duos, trios e conjuntos nas categorias baby, infantil, infanto-juvenil e juvenil.
BABY: de 4 a 6 anos
INFANTIL: de 7 a 9 anos
INFANTO-JUVENIL: de 10 a 12 anos
JUVENIL: de 13 a 16 anos
Para conjuntos haverá uma tolerância de 30% de participantes com idade superior ou inferior à
categoria que estão inscritos.
As coreografias deverão ser pré-gravadas com o tempo máximo de 3 minutos para solos e duos, 4
minutos para trios e 5 minutos para conjuntos.

IV- INSCRIÇÃO
As inscrições serão feitas através do site: www.festivalonline.com.br e logo após efetuada, deverá ser
enviado um comprovante de pagamento para o email: encontro_kids@hotmail.com, a inscrição só será
efetivada mediante o recebimento do comprovante de pagamento e email de confirmação. Data limite
para a inscrição: 15 de agosto.
Valores Conjunto: 35,00 (por bailarino)
Solo: 60,00 (por solo)
Duo: 50,00 (por duo)
Trio: 75,00 (por trio)
Cada escola poderá inscrever 32 trabalhos (dentre as modalidades descritas acima).
A cada 2º conjunto que o bailarino dançar, será cobrada somente uma taxa no valor de 15,00.
A cada 4 solos que a escola inscrever, será cobrada somente uma taxa no valor de 15,00 para os solos
seguintes. Essa regra vale para solos, duos e trios.

V - TÓPICOS ARTÍSTICOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO NOSSO CANAL

A) DESAFIO DANÇA FAMÍLIA

Familiares que quiserem aderir ao evento e participar com seus bailarinos devem ser inscritos pela
diretora da Escola/Grupo de dança também como bailarinos. De maneira bem lúdica e despojada,
familiares podem gravar um vídeo dançando com os bailarinos e participar do Encontro Kids Dance
Online. Como tema, o vídeo pode ser da música favorita da família ou sobre momentos do dia a dia
durante a quarentena, como por exemplo, uma dança entre pai e bailarina enquanto arrumam a casa, a
mãe e o bailarino enquanto lavam a louça, pais e bailarinos enquanto lavam o carro na garagem. Cada
Escola deverá escolher internamente o melhor vídeo e enviar para ser postado no Instagram do Kids
Dance, os 3 vídeos que tiverem mais views vão ganhar uma premiação especial.

B) DESAFIO TIK TOK
Participantes que quiserem aderir ao nosso desafio deverão gravar um vídeo no TIK TOK. Cada Escola
deverá escolher internamente o melhor vídeo e enviar para ser postado no Instagram do Kids Dance, os
3 vídeos do Tik Tok que tiverem mais views vão ganhar uma premiação especial.
Regras para participar dos dois desafios:
1- Seguir o canal Caio Nunes no Youtube;
2- Seguir o Instagram do Kids Dance (@kidsdancee);
3- Postar os vídeos com o @ da Escola/Grupo e com o @ do Kids Dance.

C) TAP DANCE HANDS
Gravar um vídeo de até 30 segundos a capella, sapateando com as mãos. Pode usar a criatividade para
criar cenários e figurinos para a criação o vídeo. Esse vídeo deve seguir as mesmas regras do vídeo de
chamada descrito no tópico VII. Sugestões: fazer o vídeo em cima de uma mesa de madeira, banco,
mala, ou o que a criatividade permitir!

D) REVERANCE
Será enviado um vídeo com o trecho do reverance coreografado por Caio Nunes, as Escolas deverão
ensinar essa sequência para os bailarinos participarem. A filmagem deverá ser feita em modo retrato.
Figurino: calça legging preta e camiseta lisa com cores que vão de todos os tons do rosa ao roxo, sapato
ou sapatilha preta.

VI - FIGURINO
O figurino é livre e não será levado em conta pelos comentaristas. Os vídeos podem ser enviados com
figurino ou roupa de ensaio.

VII - VÍDEOS PRÉ-GRAVADOS DAS COREOGRAFIAS
Especificações:
* Resolução HD 1280 x 720 px ou superior;
* Formato MP4;
* A gravação do vídeo deverá ser em plano aberto e contínuo;
* O vídeo deverá ser enviado sem cortes e edições;
* Os vídeos das coreografias precisam estar sem locução;
* Formato HD 300 MB;
* O link deverá estar no Youtube no modo público ou não listado, podendo também ser requisitado o
arquivo baixado do mesmo. O LINK POSTADO NO YOUTUBE DEVE SER COLOCADO NO SITE NO ATO DA
INSCRIÇÃO NO CAMPO "OBSERVAÇÃO" OU "LINK DA COREOGRAFIA". Esse mesmo link também deve
ser enviado para o e-mail do Kids Dance.

VIII - COMENTARISTAS
A equipe de comentaristas será formada por profissionais de ponta do mercado nacional da dança, são
eles: Alex Neoral, Octavio Nassur e Tati Sanches.
Os comentaristas farão as suas considerações sobre os trabalhos, e estes serão enviados gravados via
WhatsApp para cada diretor.
Eles irão considerar a qualidade artística e técnica de cada trabalho como um todo - conhecimento e
domínio técnico, execução, interpretação, estrutura coreográfica (fidelidade à versão escolhida no caso
de repertório), estilo e criatividade, a fim de serem destacados os bons trabalhos pelo conjunto da obra.

IX - USO DA IMAGEM
No ato de inscrição e da participação no 2º Encontro Kids Dance Online os participantes
automaticamente deverão disponibilizar aos realizadores a captação e uso de imagens e concederem
todos os direitos para que os idealizadores publiquem, comercializem ou façam exposição dessas
imagens em qualquer veículo de comunicação, tendo como finalidade única e exclusivamente ao Kids
Dance.
O evento não tem responsabiidade com relação a violação de direitos autorais.

X - WORKSHOPS
Acontecerão 4 workshops online, com duração de 1 hora cada, pela plataforma Zoom.
Dia 22/08 às 14h workshop de Hip Hop com Fran Manson

Dia 23/08 às 14h wokshop de Ballet Clássico com Priscila Yokoi
Dia 29/08 às 14h workshop de Sapateado com Steven Harper
Dia 30/08 às 14h workshop de Jazz com Tati Sanches
Valor de 1 workshop: 40,00/ 2: 60,00
Dias 25 e 26 de agosto das 16h às 18h worshop para professores "Novas práticas da Dança Infantil", com
Nelma Darzi. Valor: 130,00
As inscrições para os workshops serão feitas através do email: encontro_kids@hotmail.com, e só será
efetivada após comprovante de pagamento.

XI - CERTIFICADOS
Todos os bailarinos do 2º Encontro Kids Dance receberão certificado digital de participação, que estará
disponível no site: www.festivalonline.com.br, o diretor de cada Escola/Grupo deverá retirar no site a
partir do dia 30 de setembro.

XII – DADOS BANCÁRIOS
Banco Bradesco
Agência 0395-6
Conta poupança 1008711-2
Cíntia Magalhães
CPF: 313.157.768-12

Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela organização do Festival. Não caberá recurso
judicial sobre os artigos deste regulamento. Ao fazer a sua inscrição, o responsável pela Escola/Grupo de
dança está de acordo com todos os itens deste regulamento e responde por todos os bailarinos
inscritos.

Direção geral: Caio Nunes

