
REGULAMENTO
1º Festival da Canção – Cantando Não-Me-Toque.

A Administração Municipal de Não-Me-Toque, através da Secretaria Municipal de

Cultura, Desporto e Turismo, faz saber para conhecimento de cantores e intérpretes

que estão abertas as inscrições para o 1º FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL &
CATEGORIA ADULTO – CANTANDO NÃO- ME-TOQUE, no período de 10/09 a
30/09/2019, sendo de 10/09 a 15/09 para Cantores e interpretes de Não Me
Toque e de 16/09 a 30/09 para Cantores e intérpretes Regionais. As inscrições
deverão ser realizadas de acordo com os critérios regidos por este Regulamento.

1 - A realização do 1º Festival da Canção Estudantil e Categoria Adulto – Cantando

Não-Me-Toque, é coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e

Turismo, e realizar-se-á no dia 09 de Novembro de 2019, no Ginásio Reinoldo

Kissmann, no Bairro Martini, sito a Rua Caldas Júnior, s/nº, é destinado a estudantes

e cantores adultos locais e estaduais. O mesmo contempla todos os gêneros e

estilos da música nacional (brasileira).

2 - O evento disponibiliza o total de 40 vagas, nas seguintes Categorias:

CATEGORIA ESTUDANTIL:

KID’S – Idades de 05 a 08 anos;

INFANTIL – Idades de 09 a 12 anos;
INFANTO-JUVENIL – Idades de 13 a 17 anos.

CATEGORIA ADULTO: A partir de 18 anos.

3 - Poderão participar do 1º Festival da Canção todos os candidatos com as

inscrições homologadas pela coordenação do evento.
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3.1 - Cada candidato poderá participar em UMA ÚNICA CATEGORIA e com apenas

UMA MÚSICA.
3.2 - Somente poderão participar candidatos com formação individual ou dupla.
3.3 - Não serão aceitos grupos musicais com formação a partir de trios vocais,

bandas, corais, back vocal ou orquestras.

3.4 – Está terminantemente proibida a utilização de playback-MD e afins.

4 - As inscrições estarão abertas de 10/09 a 30/09/2019 em formulário próprio do

evento, que podem ser retirados na secretaria ou no Site:

www.naometoquers.com.br.
As inscrições e documentação geral podem ser entregues diretamente na Secretaria

Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, situada na Rua Dr. Liberato Salzano, 271,

Centro, em Não Me Toque/RS, em um envelope fechado com a cópia,

exclusivamente, da Música a ser interpretada gravada em CD COM FAIXA ÚNICA
EM SISTEMA DE ÁUDIO, e este deverá estar identificado com o nome da música, o

tom musical e o nome do candidato (a). Ressalta-se que NÃO serão consideradas

as inscrições que não atenderem todos os itens deste artigo.

4.1 - As Inscrições feitas pela internet – deverão ser encaminhadas somente para o

E-mail: festivaldacancaonmt@gmail.com, com todos os arquivos exigidos no

presente regulamento, bem como comprovante de depósito da taxa de inscrição

com o nome do participante e número do documento de identidade. Salientamos que

NÃO serão aceitos arquivos em e-mails separados.

5 - Será contratada Banda Musical profissional, formada por músicos e professores

de música com experiência em realizar e acompanhar Festivais da Canção, com

todo suporte de equipamentos compatíveis.

A Banda executará a Música no tom indicado e na versão descrita na ficha de

inscrição do candidato. Em caso de não haver indicação, será feito no tom e versão

original da música e NÃO será trocado.

6 - O valor das Inscrições serão:

 ESTUDANTES: R$ 50,00 (Cinquenta Reais)

 CATEGORIA ADULTO: R$ 100,00 (Cem Reais)

http://www.naometoquers.com.br
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6.1 – O pagamento da Taxa de Inscrição deverá ser feito na Tesouraria da Prefeitura

de Não-Me-Toque em horário de expediente para participantes locais.

6.2 – Para as inscrições realizadas pela internet, o pagamento deverá ser feito

através de depósito bancário identificado (nome completo candidato e CPF) na

conta abaixo:

Banco do Brasil Agência: 0839-7 Conta: 7080-7
6.3 – Após o pagamento a documentação deverá ser entregue na Secretaria de

Cultura ou enviada na íntegra para o e-mail do evento:

festivaldacancaonmt@gmail.com

7 - Critérios para Inscrições:

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada.

b) Em caso de menor de idade com o nome e assinatura do Pai ou

Responsável legal munidos de Documento de Identidade;

c) Três (03) Cópias da letra da música a ser interpretada, impressa, com

o nome do candidato e descrição da categoria que está inscrito;

d) Termo de autorização para uso de imagens (fotografias/filmagens)

e) Comprovante do Pagamento/ Depósito da taxa de inscrição.

f) Entrega do CD COM FAIXA ÚNICA EM SISTEMA DE ÁUDIO

gravado exclusivamente com a Música a ser interpretada

8 – Das Premiações:

CATEGORIA ESTUDANTIL:
Nas modalidades Kids ( 5 a 8 anos), Infantil ( 6 a 12 anos) e Infanto-Juvenil (13 a 17

anos), premiação em dinheiro do 1º ao 5º lugar e troféu para todos os participantes

inscritos nas categoria.

1º Lugar - R$ 500,00

2º Lugar - R$ 400,00

3º Lugar - R$ 300,00

4º Lugar – R$ 200,00

5º Lugar – R$ 100,00
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CATEGORIA ADULTO:
Premiação em dinheiro do 1º ao 5º lugar e troféu para todos os participantes

inscritos na categoria.

1º lugar – R$ 1.000,00

2º Lugar – R$ 800,00

3º Lugar – R$ 600,00

4º Lugar – R$ 400,00

5º Lugar – R$ 200,00

9 - Os ensaios serão realizados, conforme cronograma abaixo:
9.1 – Será realizado 01 (um) ensaio na sexta-feira (08/11), com início às 14h e

término às 20 horas, tendo como local o Ginásio Reinoldo Kissmann, no Bairro

Martini. O mesmo será realizado por ordem de chegada.

9.2 - Todos os participantes deverão chegar ao ensaio e se apresentar à Comissão

Organizadora para retirar sua senha.

9.3 - Os candidatos residentes em cidades localizadas a mais de 50 Km, poderão

ensaiar no sábado (09-11), das 13hiras até no máximo às 16 horas.

9.4 - No ensaio, cada candidato terá o direito de passar UMA vez a música completa

a ser interpretada e ajustar detalhes com a Banda.

10 – Todos os participantes serão acompanhados pela Banda Musical contratada

para o evento, não sendo permitidos músicos acompanhantes.

11 – As apresentações no dia do evento (09/11) serão realizadas por categoria, em

ordem de sorteio, que será realizado 2 horas antes do início das apresentações.

12 - O horário de início do Festival será pontualmente às 19 horas.

13 - Ao ser chamado cada participante terá o tempo máximo de 2 (dois) minutos

para iniciar sua apresentação, caso não atender a exigência, será automaticamente

desclassificado pela Comissão Organizadora.
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14- A Comissão Organizadora disponibilizará estrutura de Banda Base, formada por

músicos profissionais e experientes em acompanhamento de festivais da canção,

com todo suporte de equipamentos compatíveis.

15 - Caberá a Comissão Organizadora a indicação da mesa julgadora, que deverá

ser composta de especialistas na área musical, tais como: músicos, cantores

profissionais, professores de música e canto, em número ímpar, ambos de fora do

Município de Não Me Toque/RS.

16 – A Comissão Organizadora será responsável pela Organização Geral do evento,

pelas planilhas de pontuação, apuração e divulgação dos resultados.

17 – Será de responsabilidade da Comissão Organizadora a exigência do

cumprimento fiel deste Regulamento pelos participantes do Festival, bem como

desclassificar os que não observarem as disposições do mesmo e contrariarem as

normas de organização do evento.

18 - Caberá única e exclusivamente aos integrantes da Comissão Avaliadora,

analisar, julgar e atribuir as notas a cada candidato, baseados nos critérios

estabelecidos neste Regulamento, assinando as planilhas de pontuação e

acompanhando a apuração dos resultados finais.

19 - Ficam estabelecidos os seguintes critérios a serem aplicados em ambas às

categorias e modalidades:

Critérios Pontuação (em números inteiros)
Afinação 0 a 10

Ritmo 0 a 10

Dicção 0 a 10

Melodia 0 a 10

Postura 0 a 10
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20 - O total de pontos de cada participante será tabulado mediante a soma das

notas de cada Jurado, conforme os critérios estabelecidos no Art. 19º, sendo

definida a classificação de 1º ao 5º lugares na Categoria Estudantil e na Categoria

Adulo, de acordo com a média das notas dos Jurados.

21 - Em caso de empate ficam estabelecidos os critérios de desempate:

1º) Maior número de pontos em AFINAÇÃO;
2º) Maior numero de pontos em RITMO;
3º )Maior número de pontos em DICÇÃO;
4º) Maior número de pontos em MELODIA;
5º) Maior número de pontos em POSTURA;

22 – Fica garantido o direito a livre expressão de qualquer dos candidatos e das

torcidas organizadas, exceto no destrato público ao evento ou a qualquer um dos

participantes, instituições, parceiros, bem como a organização ou aos

patrocinadores e demais pessoas envolvidas na Organização do Festival, sob pena

da desclassificação do seu candidato.

23 - A Comissão Organizadora do evento poderá a qualquer momento desclassificar

os participantes que não observarem as disposições constantes deste Regulamento

e contrariarem às Normas de Organização do Evento.

24 - Os Realizadores do Evento se isentam da responsabilidade pelo não

cumprimento do Cronograma de ensaios por parte do participante.

25 - As premiações serão entregues na noite do evento (09/11) após a divulgação

dos resultados finais.

26 - As planilhas de avaliação e a tabulação dos resultados de cada Jurado ficarão

arquivadas junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo de Não-Me-Toque, e

as planilhas da classificação geral serão publicadas no site da Prefeitura

www.naometoquers.com.br e na página do Facebook da Secretaria Municipal de

Cultura, Desporto e Turismo.
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27 - Cada participante é responsável por suas despesas de deslocamento,

hospedagem, alimentação e ou quaisquer outras.

28 - A pontuação atribuída aos trabalhos não será suscetível de recursos ou

impugnações.

29 - Os casos omissos que por ventura surgir no evento serão resolvidos única e

exclusivamente pela Comissão Organizadora do Festival.

30 - Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.

NÃO ME TOQUE/ RS, 09 de Setembro de 2019.

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO
E TURISMO


