
 

REGULAMENTO 

 

 
 
1.   DA   REALIZAÇÃO  
 
O  ITEGO  em  Artes  Basileu  França,  em  parceria  com  o  2°  Encontro  de  Luz  e                
Som  e  Taberna  Music  Pub,  promove  o  1°  Concurso  de  Bandas  de  Blues  e               
Rock,  que  acontecerá  no  Teatro  Escola  do  ITEGO  em  Artes  Basileu  França,  na              
Av.  Universitária,  n°  1750,  Setor  Leste  Universitário,  CEP  74.605-010,  na           
cidade   de   Goiânia-GO,   da   seguinte   forma:  
 
1°   ETAPA   (eliminatória   e   classificatória)   –   de   05/10/2019   a   17/10/2019  
2°   ETAPA   (eliminatória   e   classificatória)   –   31/10/2019  
3°   ETAPA   (eliminatória   e   classificatória   final)   –   01/11/2019  
4°   ETAPA   (resultado   final)   –   05/11/2019  
 
 
2.   DO   OBJETIVO  
 
O  1°  Concurso  de  Bandas  de  Blues  e  Rock  objetiva  estimular  as  melhores              
bandas  do  Estado  de  Goiás,  criando  um  espaço  para  que  possam  se             
apresentar,  visando  à  divulgação  dos  seus  trabalhos,  ao  aprimoramento  e           
desenvolvimento  da  cultura  musical,  à  revelação  de  talentos,  bem  como  à            
valorização   dos   artistas,   compositores   e   intérpretes.  
 
 
3.   DA   FORMAÇÃO   DA   BANDA  
 
3.1-  Somente  poderão  participar  deste  evento  bandas  de  blues  e  bandas  de             
rock   do   Estado   de   Goiás;  
 
3.2  –  Caso  algum  componente  da  banda  seja  menor  de  idade,  deverá  ser              
assistido  por  seu  responsável  legal,  que  firmará  autorização  para  a  participação            
do   menor   no   concurso;  
 
3.2.1  -  O  formulário  de  autorização  para  menores  (disponível  no  site  da             
inscrição)  deverá  ser  preenchido  e  enviado  (documento  original)  por  A.R.           
(Aviso  de  Recebimento),  via  correios,  ou  entregue  pessoalmente  para  o           
endereço:  Av.  Universitária,  n°  1750,  Setor  Leste  Universitário,  Coordenação  de           
Música,  CEP  74.605-010,  Goiânia-GO,  com  cópias  de  identidade  e  CPF  do            
responsável  legal, devidamente  assinado  com  firma  reconhecida  em         
cartório ,   sob   pena   de   ser   desconsiderada   a   inscrição   da   banda;  
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3.3  –  Será  permitida  a  participação  de  um  mesmo  músico  em,  no  máximo,  2               
(duas)   bandas   distintas;  

 
3.3.1  –  Constatada  a  participação  de  3  (três)  ou  mais  integrantes  comuns  em              
bandas   distintas,   a   organização   considerará   como   sendo   uma   única   

banda; 

 

 
3.4  –  Cada  banda  deverá  indicar  uma  pessoa  para  atuar  como  “contato”  junto  à               
organização   do   concurso;  
 
3.4.1  –  Não  será  permitido  que  duas  bandas  distintas  tenham  o  mesmo             
“contato”   junto   à   organização   do   concurso.   
 

4.   DAS   INSCRIÇÕES  
 
4.1-  As  inscrições  estarão  abertas  a  partir  do  dia  05  de  outubro  de  2019  e                
finalizam,  impreterivelmente,  no  dia  17  de  outubro  de  2019,  informações              

eletrônico:    www.basileufranca.com.br/bluesrock    ;  
 
4.1.2  -  Os  formulários  de  inscrição  e  de  autorização  de  participação  para             
menores,  além  dos  formulários  para  o  setlist  (cover  e  música  autoral),  seguindo             
as  determinações  do  ECAD  (Escritório  Central  de  Arrecadação  e  Distribuição),           
ficarão  disponíveis  no  endereço  eletrônico  mencionado  acima  até  o  dia  17  de             
outubro   de   2019,   às   23h59,   data   do   término   das   inscrições;  
 
4.1.3  -  Será  cobrada  uma  taxa  de  R$  50,00  por  banda  no  ato  da  inscrição  no                 
concurso,  por  meio  de  depósito  ou  transferência  bancária  para  a  seguinte  conta             
corrente:  
 
Associação   de   Pais   e   Mestres:  
-   Banco:   Caixa   Econômica   Federal  
-   Agência:   1394  
-   Conta   Corrente:   2780-5  
-   Operação   003  
 
4.1.4-  Além  do  preenchimento  de  todos  os  formulários,  a  banda  deverá  enviar             
para  o  endereço  de e-mail: bluesrockbasileufranca@gmail.com  o  seguinte        
material:  
 

a) Link   de   vídeo,   via   Youtube;  
b) Press   –   release   e   fotografia   da   banda   para   divulgação;  
c) Cópias  dos  documentos  de  identidade  e  CPF  de  todos  os  músicos            

participantes;  
d) Comprovante  de  pagamento  ou  transferência  bancária  do  valor  da          

inscrição;  
e) O  Regulamento  do  1°  Concurso  de  Bandas  de  Blues  e  Rock  do  ITEGO              

em  Artes  Basileu  França,  devidamente  preenchido,  e  assinado  pelo          
responsável   legal   da   banda   concorrente.  

 

disponíveis  no  endereço

 
 

 

 

.
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4.1.5  –  O  candidato  menor  de  idade  deverá  observar  os  itens  3.2  e  3.2.1  deste                
regulamento   para   efetivar   a   sua   inscrição;  
 
4.1.6  -  Cada  banda  deverá  indicar,  no  ato  da  inscrição,  uma  pessoa             
responsável   pelo   acompanhamento   da   apresentação   da   banda   durante   

o   show; 

 
 

4.2   -   Sob   hipótese   alguma   será   devolvido   o   valor   da   inscrição; 
 

  
5.   DA   SELEÇÃO  
 
5.1  –  O  resultado  da  primeira  etapa  será  divulgado  no  dia  23  de  outubro  de                
2019,   no   endereço   eletrônico    www.basileufranca.com.br/bluesrock ;   
 
5.2  –  Para  a  2°  etapa  do  concurso  (fase  eliminatória  e  classificatória)  será              
selecionado  um  total  de  10  (dez)  bandas,  que  deverão  se  apresentar,  no  dia  31               
de  outubro,  a  partir  das  14h30,  no  Teatro  Escola  do  ITEGO  em  Artes  Basileu               
França,  e  serão  escolhidas  de  acordo  com  as  bandas  inscritas,  tomando  como             
base   o   material   enviado,   nos   termos   do   item   04   e   seguintes   deste   

regulamento; 

 

 
5.2.1  -  Cada  uma  das  10  (dez)  bandas  poderá  apresentar  músicas  de  livre              
escolha,  dentro  do  estilo  determinado  (blues  ou  rock),  durante  10  minutos,  no             
máximo,   que   serão   cronometrados   pela   banca   julgadora;  
 
5.3-  Para  a  fase  final  serão  selecionadas  05  (cinco)  bandas,  que  se             
apresentarão  por,  no  máximo,  20  (vinte)  minutos  de  música,  cronometrados           
pela  banca  julgadora,  no  dia  01  de  novembro,  a  partir  das  14h30,  no  Teatro               
Escola  do  ITEGO  em  Artes  Basileu  França,  em  que  serão  classificadas  as  3              
(três)  primeiras  colocadas  do  1°  Concurso  de  Bandas  de  Blues  e  Rock  do              
ITEGO   em   Artes   Basileu   França;  
 
5.4  -  A  comissão  organizadora  do  concurso  disponibilizará  os  seguintes           
equipamentos   e   materiais   discriminados   abaixo:  
 

a) 01   Microfone   Dinamic   –   Super   Lux   D1  
b) 03   Microfones   Dinamic   –   CSR   HT   58   A  
c) 01   Microfone   Condenser   MXL   990   Stereo  
d) 01   Microfone   Behringer   C1  
e) 01   Microfone   Valvulado   Mod.   V96   Tube  
f) 01   Microfone   com   fio   SM   58  
g) 01   Bateria   Super   Lux   DRK   F5H3  
h) 02   Audio   Técnica   –   P48  
i) 02   Equalizadores   Cíclotron   TECHVOX   TGE   2313   XSM  
j) 04   Caixas   Behringer   "gorila"  
k) 01   Caixa   4x12"   Marshall  
l) 01   Caixa   Hartcke   1x15"  
m) 01   Caixa   Warmick   4x10"  
n) 01   Amplificador   Hartcke  
o) 01   Amplificador   Marshall  
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p) 04   Direct   Box   Behringer  
q) 02   Direct   Box   passivo  
r) 01   Cubo   meteoro   2x12"  
s) 01   Cubo   meteoro   1x15"  
t) 01   Potência   cíclotron  
u) 02   Potências   hotsound  
v) 01   Processador   behringer  
w) 01   Multicabo   36   vias  
x) 02   Multicabos   12   vias  
y) 03   Suportes   para   caixa  
z) 07   Pedestais   para   microfones   e   11   Caximbos  

 
 
5.4.1  -  A  mesa  de  som  disponível  no  Teatro  Escola,  para  a  apresentação  das               
bandas,  é  da  marca  (Yamaha  LS9  –  com  32  canais),  com  8  caixas  Aline  Aaray,                
sendo  4  (quatro)  de  cada  lado.  As  caixas  de  “Lines”  são  ativas  com              
processamento   interno,   com   “crossover”   digital   e   equalizadores   gráficos.  

 
5.4.2  –  Os  instrumentos  musicais  e  demais  equipamentos  e/ou  materiais,  como            
cabos,  extensões,  ou  quaisquer  outros  utilizados  pela  banda,  e  que  não            
estiverem  descritos  na  lista  acima,  com  exceção  da  mesa  de  som,  deverão  ser              
trazidos  por  ela  para  a  sua  apresentação,  observando  o  espaço  de  tempo  para              
a   montagem   destes   possíveis   equipamentos   e/ou   matérias.  
 
5.4.3  –  A  organização  do  concurso  disponibilizará  um  intervalo  de  20  (vinte)             
minutos  para  a  montagem  de  quaisquer  equipamentos  ou  materiais  que  a            
banda   julgar   necessário   para   sua   apresentação.   
 
5.4.4  –  A  banda  que  julgar  necessário  a  utilização  dos  próprios  equipamentos             
ou  materiais,  deverá  comunicar  à  organização  do  concurso  no  ato  de  sua             
inscrição,  no  e-mail          , 

 

observado 

 

o 

 

prazo 

 para  montagem,  sob 

 

      pena   de   não   poder   utilizar   tais   objetos   na   hora   

de   sua   apresentação.  
 
5.5  -  A  organização  do  evento  não  se  responsabilizará  pela  qualidade  técnica             
da  apresentação  das  bandas  que  não  comparecerem  no  horário  e  local            
informado,  que  será  definido  entre  organização  e  bandas,  após  o  término  da             
primeira   fase   do   concurso.  
 
5.6  -  O  júri  técnico  poderá  aplicar  penalidades  às  bandas  que  descumprirem  as              
seguintes   regras:  
 

a) Ultrapassar   o   tempo   máximo   de   apresentação;  
b) Não  comparecer  com  os  instrumentos  musicais  necessários  para  a          

apresentação;  
c) Atraso   igual   ou   superior   a   10   (dez)   minutos   para   o   início   do   

show; 

 
 

bluesrockbasileufranca@gmail.com 
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 5.7  -  A  organização  do  evento  se  reunirá,  ao  final  da  apresentação  do  dia                
31/10,   para   apurar   o   resultado   da   votação   do   júri   técnico;  
 
 5.8-  Os  resultados  serão  apurados  e  divulgados  após  o  último  show,  com              

exceção  da  final  (4°  etapa),  em  que  será  escolhida  a  banda  vencedora  do  1°               
Concurso   de   Bandas   de   Blues   e   Rock   do   ITEGO   em   Artes   Basileu   

França. 

 
 
 
6.   DA   COMISSÃO   JULGADORA  
 
6.1  –  A  comissão  organizadora  do  concurso  indicará,  dentre  especialistas,           
artistas,  pessoas  ligadas  à  arte  e  à  cultura,  membros  da  comunidade  local  e              
outros  em  geral,  uma  comissão  de  triagem  para  a  escolha  das  bandas             
classificadas   para   a   2°   etapa,   e   dos   trabalhos   que   concorrerão   ao   

concurso. 

 
 
 
7.   DA   DIVULGAÇÃO   E   DO   INGRESSO/CONVITE  
 
7.1  -  A  organização  do  concurso  divulgará  o  evento  nos  meios  de  comunicação              
local  e  da  região,  além  de  confeccionar  cartazes  e  ingressos/convites  para            
cada   dia   de   evento;  
 
7.2  -  Os  ingressos  deverão  ser  trocados  por  1  (um)  quilo  de  alimento  não               
perecível   ou   por   1   (um)   litro   de   leite.  
 
7.3  –  Os  ingressos  poderão  ser  adquiridos  junto  à  organização  do  concurso,  na              
Coordenação  de  Música  do  ITEGO  em  Artes  Basileu  França,  a  partir  do  dia  23               
de  outubro  de  2019,  ou  nos  dias  dos  eventos,  na  bilheteria  do  Teatro  Escola  do                
ITEGO   em   Artes   Basileu   França.  
 
7.4  –  Não  haverá  venda  de  ingressos,  portanto, é  estritamente  proibida  a  sua              
comercialização.  
 
 
8.   DOS   CRITÉRIOS   DE   AVALIAÇÃO   E   CLASSIFICAÇÃO  
 
8.1  -  Em  todas  as  etapas  do  concurso,  as  bandas  serão  avaliadas  por  um               
corpo   de   05   (cinco)   jurados,   a   definir,   de   acordo   com   o   item   6.1.  
 
8.2  -  A  escolha  da  banda  vencedora  será  determinada  pela  soma  das             
seguintes   pontuações:  
 
a)   qualidade   musical:   0   a   10   pontos;  
b)   presença   de   palco/interação   com   o   público:   0   a   10   pontos;  
c)   entrosamento   entre   os   membros   da   banda:   0   a   10   pontos;  
 
8.3   -   Para   a   final,   o   critério   de   votação   será   o   mesmo.  
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9.   DA   PREMIAÇÃO  
 
9.1  -  A  banda  vencedora  do  1°  Concurso  de  Bandas  de  Blues  e  Rock  2019                
será  conhecida,  no  dia  05  de  novembro  de  2019,  pelo  endereço  eletrônico             
www.basileufranca.com.br/bluesrock ,    recebendo   os   seguintes   prêmios:  
 
9.1.1-  01  (um)  mapa  de  luz  e  som  com  o  show  de  encerramento  promovido               
pelo  2°  Encontro  Som  e  Luz,  que  se  realizará  no  dia  12  de  fevereiro  de  2020,                 
no   Teatro   Escola   do   ITEGO   em   Artes   Basileu   França.  
 
9.1.2  -  01  (um)  show  da  banda  vencedora  na  casa  noturna  Taberna  Music  Pub,               
a   ser   agendado   posteriormente   ao   concurso.  
 
 
10.   TERMO   DE   AUTORIZAÇÃO  
 
10.1  -O  simples  ato  da  inscrição  da  banda  importa,  para  todos  os  efeitos,  em               
termo  de  autorização  na  utilização  do  nome,  imagem  e  voz  das  bandas,  de              
acordo  com  o  artigo  5°,  inciso  X,  da  Constituição  Federal  e  artigo  20  do  Código                
Civil   Brasileiro.  
 
 
11.   DAS   APRESENTAÇÕES   DAS   BANDAS  
 
11.1  –  Os  horários  das  apresentações  serão  definidos  por  sorteio  e,  após  este,              
disponibilizado  no  endereço  eletrônico www.basileufranca.com.br/bluesrock .      
Portanto,  é  de  suma  importância  que  as  bandas  concorrentes  façam  reservas            
das   datas   seletivas   e   da   grande   final;  
 
11.2  –  Os  horários  sorteados  para  a  apresentação  de  cada  banda  não  poderão              
ser   alterados;  
 
11.3  -  A  utilização  de  banda  própria  ou  de  qualquer  outro  músico  ocorrerá  por               
conta   do   concorrente;  
 
11.4  –  A  banda  poderá  executar  “covers”  de  outros  artistas  bem  como  músicas              
autorais,  observadas  as  determinações  do  ECAD  (Escritório  Central  de          
Arrecadação   e   Distribuição)   (formulários   anexos).  
 
 
12.   DAS   DISPOSIÇÕES   GERAIS  
 
12.1  -  Todos  os  casos  não  previstos  neste  regulamento  serão  resolvidos            
diretamente  pela  Comissão  Organizadora  do  1°  Concurso  de  Bandas  de  Blues            
e   Rock   do   ITEGO   em   Artes   Basileu   França   2019.  
 
12.2  -  O  descumprimento,  por  parte  dos  participantes,  de  quaisquer  das            
normas,  condições  e  prazos,  resultará  na  sua  imediata  desclassificação,  em           
qualquer   fase   da   seletiva;  

7

1°   CONCURSO   DE   BANDAS   DE   

BLUES   E   ROCK   DO   ITEGO   EM   ARTES BASILEU   FRANÇA 
 

6



 
 
13   –   DA   LIVRE   EXPRESSÃO  
 
13.1  –  Fica  garantido  o  direito  de  livre  expressão  de  qualquer  concorrente,             
exceto  o  destrato  público  ao  evento  ou  a  qualquer  dos  participantes,  bem  como              
à  Comissão  Organizadora,  à  Instituição,  entidades  ou  patrocinadores  e  demais           
pessoas  envolvidas  na  organização  do  1°  Concurso  de  Bandas  de  Blues  e             
Rock  do  ITEGO  em  Artes  Basileu  França,  caso  em  que  ocorrerá  a  imediata              
exclusão  do  concorrente,  bem  como  as  responsabilizações  cíveis  e  penais           
cabíveis.  
 
 
14.   DA   DISPOSIÇÃO   FINAL  
 
14.1  -  A  simples  inscrição  da  banda  já  pressupõe  a  aceitação  e  concordância              
com  todos  os  termos  do  presente  regulamento,  valendo  como  contrato  de            
adesão.  
 
 
 
 
 
Local   e   data   ____________________________,   _____/_____/______  
 
 
 
 
Nome   da   Banda   __________________________________________________  
 
Nome   do   Responsável   pelo   acompanhamento   da   apresentação   da   banda  
__________________________________________________________  
 
 
Nome   do   Representante   Legal   da   Banda  
_______________________________________________________________  
 
 
CPF   do   Representante   Legal   da   Banda  
_______________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 

Assinatura   do   Responsável   Legal   da   Banda  
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