REGULAMENTO
1. Objetivo:
O Calasanz Show chegou a sua 4ª edição e o obje vo con nua o mesmo: valorizar os talentos que existem nas comunidades e envolver a todos na
Festa do Padroeiro, destacando a importância do Padroeiro São José de Calasanz através de apresentações que retratem sua vida e missão de
Educar aos Pequenos e Pobres na Piedade e nas Letras.
2. Data, horário e local:
O 4º Calasanz Show será realizado no dia 24/08/2019 na Comunidade São Sebas ão, Paróquia São José de Calasanz (Rua das Palmeiras, s/n, Feu
Rosa Serra/ES) após a Santa Missa que terá início às 19h00.
3. Das inscrições:
3.1 As inscrições deverão ser feitas na secretaria da Paróquia ou diretamente com a comissão Organizadora (Jéssica, Hugo, Valério e Washington).
3.2 O valor da taxa de inscrição é de R$10,00, o pagamento deve ser feito no ato da inscrição. (Em caso de desistência não será devolvida a taxa).
3.3 Em caso de desistência a taxa de inscrição não será devolvida.
3.4 Menores de 12 anos só podem se inscrever na presença do responsável.
3.5 As inscrições deverão ser feitas no período de 23/07/2019 a 23/08/2019, ou enquanto houver vagas!
3.7 Serão 20 vagas disponibilizadas para as apresentações (vagas por ordem de inscrição). Podendo ser apresentações individuais ou em grupo.
3.8 Excedendo a quan dade de 20 inscrições, os candidatos entrarão em uma lista de espera, podendo ser selecionado por ordem de inscrição caso
haja desistência. Dessa forma aqueles que não forem selecionados terão o dinheiro da inscrição devolvido.
3.9 Somente poderá se apresentar quem es ver realizado a inscrição.
4. Das apresentações:
4.1 Cada apresentação terá um limite máximo de 5 minutos, caso este tempo seja ultrapassado será descontado da nota ﬁnal do candidato 0,5
pontos por minuto ultrapassado.
4.2 A escolha do que será apresentado ﬁcará a critério do par cipante, porém pedimos discernimento na escolha das apresentações, pois
estaremos em uma festa religiosa.
4.3 Todas as apresentações deverão estar de acordo com as normas é cas deﬁnidas pela coordenação. Neste sen do, serão desclassiﬁcadas:
par cipações com conteúdo ofensivo, calunioso, difamatório, racista, de incitação à violência, preconceituoso, com apelo sexual ou discriminatório,
se tal for a interpretação da comissão julgadora.
4.4 O que será apresentado deverá ser previamente escolhido e não poderá ser trocado, a ﬁm de não ter apresentações repe das.
4.5 As modalidades de apresentação serão de livre escolha dos par cipantes. Poderão ser apresentadas as seguintes expressões ar s cas:
Música; Dança; Jogral; Teatro; Mágica; Apresentação humorís ca (stand-up); Contação de piadas, causos, histórias, etc; Declamação (poesia,
contos, etc); Imitação; Circo; Mímica; Dobradura; Inventos; Outras manifestações ar s cas serão avaliadas pela comissão.
4.6 Os candidatos terão disponível um violão, porém os mesmos podem levar seu próprio instrumento e cabo.
4.7 Caso necessário u lização de arquivo de áudio, o candidato deverá levá-lo em um pendrive ou o arquivo deverá ser enviado para o e-mail
jessicadosanjos.psicologia@gmail.com até o dia 23-08-2019 as 23:59hrs.
4.8 Toda a organização e operacionalização rela vas à apresentação (como trilha sonora, fantasia, equipamentos, roteiro, ﬁgurino, cenários,
maquiagem e outros meios) serão de responsabilidade dos respec vos par cipantes, não cabendo à Comissão Organizadora à competência de
providenciar qualquer material para uso dos par cipantes).
4.9 Todos os candidatos deverão chegar com 1 hora de antecedência e buscar a produção do evento para conﬁrmação de presença e checagem da
música e instrumento.
5. Sobre a avaliação, serão avaliados quatro quesitos, sendo eles:
Tema do Padroeiro São José de Calasanz: relação da apresentação com temas que envolvem a vida e missão de São José de Calasanz. Qualidade
técnica da apresentação: clareza na comunicação, sincronia, interpretação, ritmo, es lo, técnica, musicalidade e cria vidade. Presença de Palco:
movimentação, carisma, expressão corporal e desenvoltura. Torcida: será observado a reação do público, quan dade de aplausos, entusiasmo e
organização de torcidas.
6. Sobre a premiação:
6. A premiação será em dinheiro, haverá premiação para os três primeiros colocados. Sendo R$ 300,00 para o primeiro lugar, R$200,00 para o
segundo e R$100,00 para o terceiro.
7. Disposições gerais:
7.1 Qualquer item não previsto ou omisso neste regulamento será decidido pela Comissão Organizadora.
7.2 A pontuação atribuída a cada quesito pelos jurados é irrevogável, não cabendo recurso contra a pontuação ou contra o jurado.
7.3 Em caso de desistência o inscrito deverá comunicar à comissão organizadora ou a secretaria da Paróquia através do telefone: 3243 0639/ 99805
8696 até o dia 19 de agosto de 2019.

7.4 O show de talentos poderá ser cancelado pela organização caso não haja o número de par cipantes suﬁciente.
Inscrições, informações e dúvidas: na secretaria da Paróquia São José de Calasanz 3243 0639 ou através da comissão organizadora: Jéssica 99805
8696.

------------------------------------------------ ---------------------destacar-------------------------------------------------------------------------------------------

FICHA DE INSCRIÇÃO – Calasanz Show 2019
NOME DOS INTEGRANTES:

PARÓQUIA/ COMUNIDADE:

TEL (Fixo):

(Celular):

NOME DA APRESENTAÇÃO:

O que será apresentado?
( )música ( )Dança ( )Jogral ( )Teatro ( )Mágica ( )stand-up
( )Contação de piadas, causos, histórias etc. ( )Declamação ( ) Imitação ( )Circo ( )Mímica
( )Dobradura ( )Inventos ( ) outro.

Observações e descrição do que será apresentado:

(

)Eu .................................................................................................................................................................................

Recebi uma cópia do regulamento, li e estou de acordo com os termos descrito no regulamento do concurso.

________________________________________________________________
ASSINATURA DO PARTICIPANTE OU RESPONSÁVEL

