PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
1º Festival de Bandas On-line de Terra de Areia
Regulamento Geral
Art. 1º - A Prefeitura Municipal de Terra de Areia, através da Secretaria Municipal da
Educação e Cultura, juntamente com a Banda Musical Municipal de Terra de Areia realizará
o 1º Festival de Bandas On-line deste município, cabendo somente a estas sua organização,
direção e execução.
Art. 2º - O evento tem como objetivo fomentar a cultura musical através do movimento de
bandas, promovendo o incentivo na produção de material audiovisual e na continuidade
de atividades inerentes ao aprendizado musical das corporações neste momento de
afastamento social.
Art. 3º - A inscrição para a participação de cada corporação será gratuita. Cabe salientar,
que o evento não tem na sua realização o formato de campeonato, sendo assim, não conta
com Comissão Julgadora.
Art. 4º - Poderão participar do 1º Festival de Bandas On-line de Terra de Areia todas as
corporações que se enquadrarem nos termos deste regulamento.
Art. 5º - O número máximo de corporações participantes será 12 (doze).
Art. 6º - Cada corporação receberá um troféu de participação e uma medalha para cada
integrante que participar do vídeo. Esta premiação será enviada para o endereço descrito
na ficha de inscrição sem custo algum.
Art. 7º - Para participar do 1º Festival de Bandas On-line de Terra de Areia a corporação
deverá enviar um vídeo com no máximo 3(três) músicas de livre escolha com no mínimo
5(cinco) minutos e no máximo 10(dez) minutos de duração, preferencialmente no formato
de mosaico e gravado OBRIGATORIAMENTE no período de afastamento social utilizando
todas as medidas de segurança, juntamente com seu histórico, ficha de inscrição, 10 (dez)
fotos digitais da corporação em momentos anteriores ao isolamento social, logo e/ou
brasão (se tiverem) para o e-mail bammuta@hotmail.com
Parágrafo único. Não serão aceitos vídeos de apresentações anteriores ao período de
afastamento social, pois o objetivo do 1º Festival de Bandas Online de Terra de Areia é
justamente incentivar a produção de novos materiais e a continuidade das atividades.
Art. 8º - O prazo para o envio dos vídeos e respectivos documentos será o dia 12 de outubro
do corrente ano.
Art. 9º - Caberá a comissão organizadora o acréscimo de vinheta, histórico, logos, etc. no
vídeo enviado, ficando a cargo da corporação a edição da sua apresentação.
Parágrafo único. Não será feita nenhuma edição de áudio e vídeo das partes enviadas
integrantes da apresentação pela comissão organizadora do festival.
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Art. 10. - As apresentações serão veiculadas no canal do YouTube da Banda Musical
Municipal de Terra de Areia no dia 31 de outubro do corrente ano, em ordem estabelecida
pela comissão organizadora.
https://www.youtube.com/channel/UC4WNIWNNY4lhp1uJNQQYrHA

Art. 11. - A corporação que obtiver maior número de curtidas no período de 7 (sete) dias
receberá o troféu de banda mais popular do evento.
Art. 12. - A Prefeitura Municipal de Terra de Areia reserva-se o direito de veiculação, da
maneira que lhes convir, de material fotográfico, gravações de vídeo e de áudio,
preservando sempre a menção do nome completo da entidade que dele participar, sendo
de responsabilidade das entidades participantes a autorização de cada um de seus
integrantes do uso de sua imagem.
Parágrafo único. Em qualquer caso, a veiculação será feita sem fins lucrativos.
Art. 13. - Ao efetuar a sua inscrição a corporação, bem como seus integrantes, regente e
coordenação, declaram aceitar na íntegra o presente regulamento.
Art. 14. – Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.
Art. 15. - O presente Regulamento Geral entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. - Revogam-se as disposições em contrário.

Terra de Areia, 14 de agosto de 2020.

_____________________________
Silvana Borges Teixeira
Secretária Municipal da Assistência social
Cumulativo Secretária Municipal
Educação e Cultura

_____________________________
ALUÍSIO CURTINOVE TEIXEIRA
Prefeito Municipal
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1º Festival de Bandas On-line de Terra de Areia
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome da Banda:
Entidade Mantenedora:
Endereço:
Cidade:
Fone: ( )

CEP:
E-mail:

WhatsApp: ( )
Categoria: ( ) Rítmica ( ) Marcial ( ) Musical ( )_______________
Número de integrantes:
Maestro/ Regente:
Instrutor(es):
Mor:
Baliza:
Coreógrafo (a):
Coordenador (a):

MÚSICAS:
Peça 01:
Compositor:
Arranjador:
Peça 02:
Compositor:
Arranjador:
Peça 03:
Compositor:
Arranjador:

________________________________
Assinatura responsável

