PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE - PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
I FESTIVAL VIOLA DE OURO – 2014
O objetivo do “I Festival Viola de Ouro” é resgatar as raízes musicais do município, incentivar os
intérpretes da Música Sertaneja no Estilo Raiz e favorecer a presença da cultura popular.
REGULAMENTO

DAS INSCRIÇÕES



PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: De 19 de Março a 12 de Maio de 2014.
Os participantes deverão tomar conhecimento do Regulamento do Festival, preenchendo a
Ficha de Inscrição pessoalmente na Secretaria de Cultura, nº 1211 (AABAM) – Bairro São
Francisco, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h; vagas limitadas, a ficha de
inscrição e o regulamento estarão disponíveis no site da Prefeitura Municipal
www.ampere.pr.gov.br;












Estarão disponíveis na sede da Secretaria Municipal de Cultura o Regulamento e a Ficha de
Inscrição;
Ao preencher a inscrição, o candidato deverá apresentar 08 cópias da música, nome da
música e os respectivos compositores;
A ficha de inscrição deverá ser preenchida de forma legível;
A inscrição é gratuita;
Não serão aceitas inscrições que não estiverem corretamente preenchidas ou com dados
incompletos e que não atendam as determinações do Regulamento;
Não serão aceitas músicas repetidas;
Não poderão ser inscritos pot-pourris e nem músicas inéditas.
A participação do I Festival Viola de Ouro poderá ser: individual, dupla ou trio.
A Ficha de Inscrição preenchida deverá ser acompanhada da seguinte documentação:
a) Autorização para participar se o candidato for menor de idade;
b)Termo de autorização de uso de imagem.

DOS CRITÉRIOS E PARTICIPAÇÃO



A participação do “I Festival Viola de Ouro” é livre para todas as idades;
Somente poderão concorrer com músicas raízes no I festival Viola de Ouro de 2014,
moradores com residência comprovada no Município de Ampére – PR;






As músicas interpretadas deverão, obrigatoriamente, ser no estilo sertanejo raiz;
Serão permitidos os acompanhamentos dos seguintes instrumentos: violão de 06 e 07 cordas
e viola 10 cordas;
Em virtude da natureza da modalidade, fica vedado o uso do teclado, bateria e/ou
instrumentos eletrônicos;
A nota atribuída pelo júri para cada música interpretada é soberana, não podendo o calouro
concorrente contestar, protestar ou criar situações conflitantes;

DA APRESENTAÇÃO






Compreenderá somente da fase final; a qual acontecerá no dia 24 de maio de 2014, com os
participantes inscritos regularmente no festival;
Serão premiados os 05 (cinco) primeiros classificados pelo júri;
Não será permitido se dirigir ao público ou a mesa julgadora, quando já adentrado ao palco,
porém serão toleráveis ajustes de microfones e instrumentos;
Será concedido o tempo de 05 (cinco) minutos ao(s) intérprete(s), a contar da entrada no
palco, inclusive com ajustes de microfones e instrumentos e sua apresentação;
Os itens a serem julgados são: AFINAÇÃO, RITMO, DICÇÃO, HARMONIA, ARRANJO e
INSTRUMENTAÇÃO;

DA PREMIAÇÃO:


A premiação será assim distribuída:
1º lugar:R$ 300 reais + troféu
2º lugar:R$ 250 reais + troféu
3º lugar: R$ 150 reais + troféu
4º lugar: R$ 100 reais + troféu
5º lugar: R$ 100 reais + troféu

DISPOSIÇÕES FINAIS



A simples inscrição no I Festival Viola de Ouro, já pressupõe a aceitação e concordância
com todos os termos do presente regulamento.
Os casos omissos no presente regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora,
não cabendo qualquer recurso contra suas decisões.

Ampére, 19 de março de 2014.

Secretaria Municipal de Cultura

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

ADULTO

Neste ato, ____________________________________________, nacionalidade ________________, estado civil
________________, portador da Cédula de identidade RG nº.__________________, inscrito no CPF/MF sob n º
_________________________________, residente à Av./Rua ___________________________________ , nº. _________,
município de Ampére - Paraná. AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material entre fotos e
documentos, para ser utilizado pela comissão organizadora do I FESTIVAL VIOLA DE OURO.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo
território nacional, das seguintes formas: (I) outdoor; (II) folhetos em geral (e ncartes, catálogo, etc.); (III) folder de
apresentação; (IV) home Page; (V) cartazes; (VI) mídia eletrônica (painéis, televisão, programa para rádio, entre outros).
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser
reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias
de igual teor e forma.

Ampére, dia _____ de ______________ de ___________.

(assinatura)
Nome:
Telefone p/ contato:

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

INFANTIL/ADOLESCENTE

____________________________________________, nacionalidade ________________, menor de idade, neste ato
devidamente representado por seu (sua) (responsável legal), ____________________________________________,
nacionalidade ________________, estado civil ________________, portador da Cédula de identidade RG
nº.__________________, inscrito no CPF/MF sob n º _________________________________, residente à Av/Rua
___________________________________ , nº. _________, município de Ampére – Paraná. AUTORIZO o uso de minha
imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizado pela comissão organizadora do I
FESTIVAL VIOLA DE OURO.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo
território nacional, das seguintes formas: (I) outdoor; (II) folhetos em geral (encartes, catálogo, etc.); (III) folder de
apresentação; (IV) home Page; (V) cartazes; (VI) mídia eletrônica (painéis, televisão, programa para rádio, entre outros).
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser
reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias
de igual teor e forma.

Ampére, dia _____ de ______________ de ___________.

(assinatura)
Nome da criança:
Por seu Responsável Legal:
Telefone p/ contato:

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nº_______

I FESTIVAL VIOLA DE OURO – 2014
Nome: ______________________________________________________________________________________
RG: _________________________________ CPF: ___________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________________
Bairro: ______________________________________ CEP: _____________________________________________
Cidade: ____________________________________________________________________________________
Telefone: ( ___ ) _________________________ Celular: ( ___ ) __________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________
Categoria: ___________________________________________________________________________________
Música: ______________________________________________________________________________________
Compositor: _______________________________________________________________________________________

Assinatura:___________________________________

