REGULAMENTO
01. Todas as bandas não profissionais de São José do Rio Preto e região podem efetuar a inscrição, desde que seus
integrantes possuam até 24 anos.
02. As inscrições são gratuitas.
03. Para participar do projeto, a banda deve inscrever-se na Central de Atendimento do Sesc Rio Preto e entregar o
material solicitado abaixo pessoalmente no período de 20 de fevereiro a 29 de abril:
- Ficha de inscrição preenchida e assinada;
- CD, pen drive ou link de um vídeo com a banda executando uma ou mais músicas (esta gravação pode ser feita por
câmeras ou filmadoras digitais, celulares ou webcams);
- Cópia do RG (Registro Geral) ou MA (Matrícula do Aluno) ou RA (Registro do Aluno) de todos os integrantes da banda,
considerando todos os itens deste regulamento;
- Breve texto com informações da banda (como surgiu, se já se apresentou ao público, ensaios, etc).
- Repertório completo com o nome de todas as músicas a serem apresentadas e seus respectivos autores;
- Autorização dos pais ou responsáveis legais, no caso dos menores de 18 anos (ver ficha de inscrição).
04. As bandas devem ter no mínimo dois (02) integrantes;
05. Todos os integrantes das bandas assinarão um Termo de Responsabilidade concordando com as condições deste
regulamento;
06. Não será permitida a utilização de play-back;
07. É importante que os integrantes da bandas participem da atividades formativas do programa (ver programação);
08. As bandas deverão ter o equipamento mínimo para participação, ou seja, instrumentos (guitarra, baixo, percussão),
pedais de efeito, etc.
09. Serão fornecidos para a apresentação:
- Equipamentos de sonorização completo (PA e monitores de palco);
- Backline: Três (03) amplificadores de guitarra, um (01) amplificador de contrabaixo, uma (01) bateria completa com
banqueta, um (01) bumbo, três (03) estantes, pedal de bumbo simples, caixa, dois (02) tons, máquina de chimbal e
surdo;
- Microfones e pedestais para microfones;
- Estantes para partitura;
- Iluminação básica;
- Gêneros alimentícios para camarim;
- Espaços para ensaios, previamente agendados com a organização;
- Técnicos de som e luz;
10. As bandas cedem, por meio deste regulamento, todos os direitos de imagem captadas durante a mostra, para divulgação em materiais impressos e outras mídias.
11. Cada banda terá até trinta (30) minutos para a apresentação, incluindo montagem e desmontagem de seus equipamentos.
12. Cada banda apresentará 03 até 05 músicas, de autoria própria ou interpretativa;
13. Prevê-se um número de dezesseis (16) bandas participantes. Caso haja um número maior de inscritos, os trabalhos
serão analisados por uma comissão curatorial, formada por técnicos do Sesc Rio Preto.
14. Os critérios de seleção são de responsabilidade da organização e curadoria.
15. No ato da inscrição, todos os integrantes deverão estar cientes e concordar com este regulamento de participação.
16. Como se trata de uma mostra não-competitiva, as bandas não receberão cachê.
17. Quaisquer dúvidas e informações podem ser esclarecidas no Sesc Rio Preto ou através do telefone e e-mail: (17)
3216-9300 / impulso@riopreto.sescsp.org.br.
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