Regulamento da Mostra de Artes
1) Dia, local e horário da Mostra
Dia: 29 de Abril de 2017
Horário: 20h
Local: Teatro Yara Amaral - Sesi de Taguatinga
Endereço: QNF 24 - s/n sn, St. F Norte - Taguatinga, Brasília - DF, 72125-740
Mapa do local: https://goo.gl/maps/o9SbmUGgNw82
Contato do evento: (61) 98409-3712 / (61) 98433-3018
Encerramento das inscrições: 28 de Abril de 2017
2) Objetivo
A Mostra de Artes da Conferência, tem como objetivo:
Celebrar o Dia Internacional da Dança; Proporcionar uma nova experiência que possa otimizar o trabalho
elaborado; Desenvolver um aperfeiçoamento técnico dentro da modalidade que cada um atua; Promover
um intercâmbio e integração entre as equipes participantes, trazendo uma reflexão sobre excelência,
disciplina e aprimoramento técnico, a fim de estarmos cada vez mais inseridos no contexto de II Timóteo
1:6, que nos exorta a desenvolvermos o dom recebido pelo autor das artes, a saber: Jesus Cristo.
3) Pré-requisitos para participar da Mostra de Artes
-

As inscrições para a Mostra de Artes serão feitas via email (ciajosac@ciajosac.com.br), sob a taxa de
R$ 10,00 (dez reais) por integrante do grupo;
Os dados a serem preenchidos e enviados por email são respectivamente: nome da equipe, nome
de cada integrante, nome da música e o áudio da música;
O pagamento da taxa de inscrição deve ser quitado na secretaria do evento; impreterivelmente no
dia 28/04/2017
Para menores de 18 anos, é necessária autorização por escrito do responsável (solicitar modelo por
email);
Cada equipe terá direito a apresentar um trabalho, independente da categoria ou modalidade,
obedecendo o tempo máximo estipulado pelo regulamento em questão.
Obs.: A ordem de apresentação será elaborada pela equipe de organização do evento.

4) Das Modalidades, Categorias e Tempo de cada apresentação
Modalidades
SOLO: até 3 minutos;
DUO E TRIO: até 3 minutos;
CONJUNTOS: até 5 minutos.

Categorias
INFANTOJUVENIL: 08 a 10 anos;
JUVENIL: 11 a 13 anos;
SÊNIOR: 14 a 17 anos;
AVANÇADO: a partir de 17 anos
Obs: Não será permitido ultrapassar o tempo pré-estabelecido pelo regulamento.
5) Do Material Cênico
-

Não serão permitidas apresentações com: aves ou qualquer animal vivo, plantas, fogo, água, fogos
de artifício ou objetos que possam sujar o palco ou atingir a platéia;
Velas serão permitidas somente com proteção;
Fica proibida qualquer apresentação que contenha nudismo, sob pena de interrupção da
apresentação.

6) Do Cenário
-

Serão permitidos elementos cênicos simples e práticos e de fácil manuseio, ficando por conta do
grupo colocá-los e retirá-los do palco, no tempo máximo de 01 minuto.

7) Da Iluminação
-

A iluminação será básica em todas as apresentações.

8) Da sonoplastia
-

A música da apresentação deve ser enviada para o email ciajosac@ciajosac.com.br, juntamente
com a inscrição até o dia 28 de abril de 2017;
É obrigatória a presença de uma pessoa da equipe na cabine de som no momento da apresentação
da mesma;
Caso a equipe não tenha esse cuidado, a organização não se responsabilizará, nem pela iluminação,
nem por possíveis erros na música entregue;
A pessoa que ficar na cabine de som deverá estar inscrita normalmente dentre os integrantes da
equipe ou deverá comprar o ingresso junto à bilheteria do teatro, não haverá exceções.

9) Dos camarins
A ocupação dos camarins está sujeita às seguintes condições:
- Apenas pessoas inscritas na Mostra terão permissão para acessar os camarins;
- Os pais e mães de crianças que irão apresentar não poderão permanecer no camarim, os mesmos
deverão deixá-las e buscá-las na porta;
- As equipes inscritas na Mostra poderão assistir às demais apresentações na galeria superior do
teatro;
- A organização do evento não se responsabilizará por objetos pessoais extraviados ou perdidos em
qualquer local do teatro.

10) Da marcação de palco
-

Devido à grande atividade da conferência, não haverá marcação de palco no local.

11) Filmagens e fotos
-

Fotos e filmagens (sem flash) serão permitidas, desde que a pessoa não fique em pé ou se locomova
atrapalhando a visão da plateia ou prejudicando a filmagem da equipe credenciada pelo evento.

12) Acesso do Público ao Teatro
-

Será através de ingresso, no valor de R$ 20 (meia promocional).

Acesso Livre
-

Crianças de 0 a 6 anos;
Idosos com idade a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, mediante apresentação da carteira de
identidade;
Militares fardados.

13) Considerações Gerais
-

A inscrição na presente Mostra de Artes implica na aceitação, sem reservas, de todos os itens deste
regulamento;
Os casos não mencionados ou não esclarecidos neste regulamento serão resolvidos pela comissão
organizadora.

Informações
(61) 98409-3712 / (61) 98433-3018
ciajosac@ciajosac.com.br

