Regulamento do 1º Festival de Música AMZOP
Associação dos Municípios da Zona da Produção
Eliminatória local – Palmeira das Missões
DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO – 23 DE SETEMBRO DE 2019

Apresentação
O 1º Festival de Música AMZOP, acontecerá no decorrer do ano de 2019. Contará com
eliminatórias nos municípios que compõem a região da Amzop, e posteriormente a grande
final em um município pertencente à Região da Produção.
1. Organização
1.1 A organização do 1º Festival de Música Amzop, compete ao Codic – Conselho dos
Dirigentes Municipais de Cultura dos Municípios pertencentes à região Zona da Produção.
2. Objetivos
2.1 Promover o desenvolvimento da arte e da cultura;
2.2 Promover o intercâmbio musical entre artistas e o público regional;
2.3 Oferecer à população regional a oportunidade de prestigiar a arte e a cultura expressa
através da música.
3. Das inscrições
3.1 Para participar do festival o candidato deverá proceder sua inscrição gratuitamente, na
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Centro Cultural Mozart Pereira Soares, Rua
General Osório, nº 850, no período de 21 de agosto de 2019 até 16:00h do dia 23 de
setembro de 2019, prazo máximo do recebimento;
3.2 A ficha de inscrição em anexo deve ser preenchida e assinada pelo participante ou
responsável em caso de menor de idade;
3.3 O Município que não realizar a eliminatória municipal, não poderá enviar representante
para a grande final do festival;
3.4 Nenhum(a) intérprete poderá se inscrever em outra cidade, que não seja a sua;
3.5 Não serão aceitas inscrições com a mesma música, prevalecendo a primeira inscrição;
3.6 No ato da inscrição, o candidato deverá entregar a ficha de inscrição devidamente
preenchida; 1 (uma) cópia da letra da música a ser interpretada; 1(uma) cópia da certidão de
nascimento em caso de menor de idade não possuir documento de identidade ou CPF e 1
comprovante de residência.

4. Categorias
a) Kids Livre (De 07 a 15 anos) Qualquer estilo musical.
b) Adulto Livre (De 16 anos acima) Qualquer estilo musical.
4.1 O intérprete que não participar dos ensaios será automaticamente desclassificado.
Obs: As músicas serão interpretadas em Língua Portuguesa (Brasil) sendo permitidas
palavras ou frases isoladas em língua estrangeira, ficando a música inscrita sujeita a
avaliação da Comissão Organizadora.
5. Da Participação
5.1 Poderão participar intérpretes individual, dupla ou trio.
5.2 A ordem de apresentação será feita por sorteio.
6. Dos Julgamentos e Notas
6.1 Os jurados serão escolhidos pela Comissão Organizadora do festival, pelo seu
conhecimento na área musical.
6.2 Os jurados atribuirão notas de 05 (cinco) a 10 (dez) aos candidatos, podendo ser
números fracionados, levando em consideração os seguintes itens:
I – Interpretação II – afinação III – ritmo IV – dicção – V – Fidelidade à letra
6.3 A decisão dos jurados será soberana e inquestionável.
8. Participação na eliminatória local
8.1 A etapa eliminatória local será realizada no dia 4 de outubro de 2019 no Centro Cultural
Mozart Pereira Soares, Rua General Osório, nº 850 – Palmeira das Missões (RS);
8.2 Poderão participar da eliminatória local apenas músicos residentes em Palmeira das
Missões(RS) e devidamente inscritos no período indicado neste regulamento.
9. Premiação na eliminatória local
9.1 As premiações para os vencedores de cada categoria serão de:
a) Kids Livre
1° Lugar: 1 troféu + brindes + participação na etapa Final
2° Lugar: 1 troféu + brinde
3º Lugar: 1 troféu + brinde

b) Adulto Livre
1° Lugar: 1 troféu + brindes + participação na etapa Final
2° Lugar: 1 troféu + brinde
3º Lugar: 1 troféu + brinde
Obs: O primeiro colocado em cada categoria, representará seu município na grande
final do festival, concorrendo com demais vencedores dos municípios participantes.
10. Fase Final
10.1 A grande final acontecerá no dia 22 de novembro ( Dia do Músico), no município de
Ronda Alta (RS).
10.2 Premiação da Final
a) Kids Livre
1° Lugar: R$ 500,00 (Quinhentos reais)
2° Lugar: R$ 300,00 (Trezentos reais)
3° Lugar: R$ 200,00 (Duzentos reais)
4° Lugar: R$ 100,00 (Cem reais)
5° Lugar: R$ 100,00 (Cem reais)
b) Adulto Livre
1° Lugar: R$ 700,00 (Setecentos reais)
2° Lugar: R$ 400,00 (Quatrocentos reais)
3° Lugar: R$ 300,00 (Trezentos reais)
4° Lugar: R$ 100,00 (Cem reais)
5° Lugar: R$ 100,00 (Cem reais)
11. Da apresentação
11.1 Os intérpretes poderão se apresentar com play back, ou com algum instrumento que o
mesmo desejar. Ficando sob sua responsabilidade, trazer o play back em boas condições
em um Pen Drive no dia do evento, ou o instrumento que irá acompanhar. A organização
colocará a sonorização a disposição de cada artista;
11.2 A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo será responsável pelo translado de
Palmeira das Missões a Ronda Alta, dos concorrentes locais na Etapa Final.

12. Disposições Finais
11.1 Ao efetuar a inscrição, o candidato declara o conhecimento e aceitação deste
regulamento;
11.2 Todos os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos e poderão ser
alterados pela comissão organizadora.
13. Canais de Comunicação
12.1 A Comissão Organizadora do 1º Festival de Música da AMZOP está disponível para
informações pelos seguintes canais de comunicação:
E-mail: culturapalmeira@gmail.com
Telefones: (55) 3742-1257/ (55) 98454-9540/ 984391649 - Celular e WhatsApp.

À COMISSÃO ORGANIZADORA

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
1º FESTIVAL DE MÚSICA - AMZOP
PALMEIRA DAS MISSÕES/RS
(Inscrições até 23 de setembro de 2019)
FICHA DE INSCRIÇÃO- Preencher com letra de forma
FASE: ( ) KIDS
( ) ADULTO

DADOS
PESSOAIS
INTÉRPRETE

Nome completo:
E-mail:
Telefone: ( )
Endereço:

/ Celular: ( )
Nº

Nº CPF/RG:
Nome do Responsável (em caso de menor de idade):

DADOS
MÚSICA

Título da música:
Autor:
Gênero musical:
Playback ( )
Acompanhamento Instrumental: ( )
Qual Instrumento?

DECLARAÇÃO: O(a) participante acima identificado(a), firmando este documento,
antecipadamente e sem ônus algum, AUTORIZA os organizadores do 1º Festival de
Música da AMZOP, a gravar e divulgar, em formato audiovisual, a música acima
indicada. Declara, ainda, estar ciente do Regulamento deste Festival, aceitando as
condições de participação e concorrência, e que as informações aqui prestadas são
expressões da verdade.
Palmeira das Missões, ____ de _______ de 2019.

Participante Festival
(assinatura)

