
REGULAMENTO 

FESTIVAL DE DANÇA “DE MÃOS DADAS” 

OBJETIVO  

Este documento tem a finalidade de organizar a atividade e orientar 
para que o festival ocorra de forma harmoniosa e segura, 
contribuindo para o bem estar de todos que participam. 

DIA: 15 e 16 de Novembro de 2019. 

15/11 – Infanto juvenil 

16/11 - Adulto 

HORÁRIO: Á partir das 18 hs 

LOCAL: Kaikan  

ENDEREÇO: Rua José Inacio, nº525 – Capão Bonito   

TELEFONE: (15) 3542 - 2488  

DA INSCRIÇÃO 

 14/10/2019 à 11/11/2019 

 É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
USO DA IMAGEM DE TODOS NO DIA, ANTES DE INICIAR O 
EVENTO. 

Serão divididas em 02 categorias 

* Infantil/Juvenil (até 17 anos).  Poderá 1 adulto 
participar, sendo julgado nesta categoria. 
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* Adulto (a partir de 18 anos). Poderá 1 menor participar 
sendo julgado nesta categoria. 

Realizar INSCRIÇÃO no site da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO 
BONITO; 

TAXA DE INSCRIÇÃO R$10,00(Show de Prêmios), sendo pago no 
dia da competição  

 A inscrição só será válida mediante ao preenchimento correto da 
ficha de inscrição,  

DA TÉCNICA | MEDIDA DO PALCO   

O palco é pequeno (precisa trabalhar as coreografias encima de suas 
medidas, para não comprometer o desenho coreográfico. Trazer a 
mídia da música em Mp3 (Pen Drive). 

As músicas deverão ser gravadas em pen drive e deverão estar 
com o responsável da escola/grupo e ser entregue na cabine de 
som e luz, 2 horas antes de começar o concurso. 

Fica o líder/responsável do grupo responsável para testar a música 
no som 2h antes da apresentação. 

Só serão permitidos pequenos cenários removíveis de cena 
rapidamente pelos próprios participantes, desde que não 
comprometam o horário e não danifiquem nem sujem o palco. E 
nem, extrapolem 2 minutos. 

Fica PROIBIDO a apresentação com animais, plantas, substâncias 
químicas ou objetos cortantes que possam sujar ou danificar o 
palco, atingir a plateia ou ferir os bailarinos e atrapalhar a 
apresentação dos outros concorrentes, bem como a utilização de 
fogo e nu total ou parcial, não sendo, ainda, permitida a utilização 
de “ breu” pelos bailarinos (as). 

Não nos responsabilizamos por objetos e figurinos deixados nas 
dependências do teatro, assim como, os danos que possam 
ocorrer, tais como: espelhos quebrados, paredes sujas, lixo no 
chão, etc..., ficando sob responsabilidade dos diretores, 
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coordenadores e coreógrafos das escolas/grupos a boa ordem das 
dependências. 

Será desligado do festival o concorrente que configurar tentativa 
de tumulto ou acusações sem provas concretas que possa colocar 
em dúvida o caráter da mostra. E também infligir ás regras 
contidas neste documento. 

O responsável pelos trabalhos inscritos, ao assinar a ficha de 
inscrição, declara estar ciente de todas as normas deste 
regulamento, se responsabilizando a transmitir as informações 
contidas nele aos integrantes e responsáveis das suas escolas/
grupos. 

DA APRESENTAÇÃO 

Tempo da música 6 minutos (entregar e testar a música em Pen Drive 
ao operador de som 2h  antes do início do evento). 

As sequencias das apresentações serão realizadas das seguintes 
maneiras: Primeiro crianças e idosos, por ordem de inscrição DO 
GRUPO. 

Cada grupo poderá participar com até 2 coreografias. Solos serão 
aceitos. O grupo que efetuar 2 inscrições, terá que aguardar sempre 
o tempo de 2 coreografias para retornar ao palco, seguindo a ordem 
alfabética. 

Saída do palco não poderá ultrapassar 2 minutos, a cada 
ultrapassagem de 2 minutos perderá 2 pontos; 

AVISO- Medidas do palco: 6X4 metros.  

DO JÚRI 

Poderá ser formado por até 4 júris técnicos que avaliarão 
tecnicamente as apresentações.  

Haverá o presidente do júri técnico que em caso de empate decidirá e 
escolherá o ganhador; 
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Quem é jurado e for participante, professor, ou qualquer 
relação profissional com  o grupo participante, em sua ficha de 
inscrição não poderá votar em seu próprio grupo, para isso 
haverá 2 fiscais da equipe. Sendo assim, na ficha do mesmo 
não conterá o nome de seu grupo, ou será riscado; 

A escolha dos jurados fica a cargo do Curador do Festival. 

DA PREMIAÇÃO 

Haverá premiações em formato de troféus para CATEGORIA 
INFANTIL: 

1) 1° MELHOR APRESENTAÇÃO 
_____________________________________ 

DOS CRITÉRIOS

 
Os Jurados técnicos levarão em consideração onde os critérios mais 
importantes a serem analisados serão:
ESTILO TÉCNICA DESENHO COREOGRAFICO CRIATIVIDADE/ 

ORIGINALIDADE RITMO 

   
   
   

DA PONTUAÇÃO 

A pontuação será de 0 há 10 por categoria. A maior pontuação 
vence em sua modalidade; 
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2) 1° MELHOR APRESENTAÇÃO 
_____________________________________ 

3) 1° MELHOR APRESENTAÇÃO 
_____________________________________ 

Haverá premiações em formato de troféus e R$150,00 em 
dinheiro(grupo) para CATEGORIA ADULTO: 

1. MELHOR APRESENTAÇÃO BALÉ 
_______________________ 

2. MELHOR APRESENTAÇÃO HIP HOP 
_______________________ 

3. MELHOR APRESENTAÇÃO DANÇA  
VENTRE_______________________ 

4. MELHOR APRESENTAÇÃO FOLCLÓRICA OU 
TRADICIONAL_______________________ 

DA SEQUÊNCIA DO FESTIVAL  

➢ CHEGADA DOS GRUPOS PARA RECONHECEREM O LOCAL, 
ENTREGAREM EM PEN DRIVE, COM A  MÚSICA PARA O 
TÉCNICO DE SOM, ALONGAREM  E SE AQUECEREM; 
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➢ BOAS VINDAS DA DIREÇÃO; 

➢ APRESENTAÇÃO DOS JURADOS E LEITURA BREVE DE SEUS 
CURRÍCULOS; 

➢ INÍCIO DAS APRESENTAÇÕES POR ORDEM ALFABÉTICA, 
COMEÇANDO PELAS CRIANÇAS, EM SEGUIDA PELOS IDOSOS; 

➢ INTERVALO E RETIRADA DOS JURADOS PARA SOMA DOS 
VOTOS; 

➢  APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CLAYTON JACKSON; 

➢ PREMIAÇÃO DOS GANHADORES; 

➢ FOTO OFICIAL; 

➢ AGRADECIMENTOS; 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica cada grupo responsável por seus pertences não tendo o evento 
que ressarcir ninguém em caso de perda, danificação ou roubo; 

No ato da entrega da ficha de inscrição cada grupo concorda com 
todos os itens do regulamento; 

O espaço físico do evento deve ser respeitado e entregue sem 
danificações em sua integridade. 

Qualquer informação haverá representantes  da equipe do evento 
prontificados para auxiliar e caberá a eles as resoluções dos casos 
que venham inevitavelmente acontecer. 

Boa sorte á todos os concorrentes. 
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Atenciosamente 

Equipe Evento 

GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPÃO 
BONITO 
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