“I ENCONTRO DE GAITERIOS E VIOLEIROS RÁDIO VIDEIRA”
REGULAMENTO GERAL

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
Artigo 1º. O encontro não terá disputas, tendo como única finalidade promover o
intercâmbio cultural, valorizar os artistas e oferecer à população um verdadeiro
espetáculo.
Artigo 2º. Poderão participar do encontro gaiteiros e violeiros com idade mínima
de 14 anos completos. Menores de 18 anos deverão estar autorizados pelos pais
ou responsáveis. Por outro lado fica aberto também a participação de gaiteiros
ou violeiros menores de 14 anos, com acompanhamento de seus pais.
DA REALIZAÇÃO

Artigo3º. O encontro de “Gaiteiro e Violeiros” é uma promoção especial da Rádio
Videira, em comemoração ao seu aniversário de 70 anos.
a. O encontro será realizado no dia 28 de setembro de 2019, no Parque Rio
do Peixe, na cidade de Videira/SC.
Artigo 4º. Em caso de ultrapassar 20 candidatos inscritos, haverá uma fase
classificatória feita pela Comissão Organizadora e profissionais notoriamente
reconhecidos na área. A divulgação dos 20 candidatos selecionados será no dia 20 de
setembro de 2019, durante a programação da Rádio Videira.

DAS INSCRIÇÕES/REQUISITOS
Artigo 5º. As inscrições são ilimitadas e gratuitas, tendo seu prazo inicial, dia 30
de agosto e final, dia 13 de setembro de 2019, às 17h00. As mesmas serão
realizadas no endereço abaixo, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h00
às 11h30 e das 13h30 às 17h00.
Rádio Videira Ltda
Rua Veneriano dos Passos,385
89.560.152 – Videira/SC
Fone: (49) 3533 – 4000

DA PREMIAÇÃO
Artigo6º. Aos participantes do “Encontro de Gaiteiros e Violeiros” não haverá
premiação, somente uma recordação de participação, que será entregue dia 28
de setembro de 2019, após o termino das apresentações.

Artigo7º.Das Disposições Gerais
a. O ato da inscrição do candidato implica na integral aceitação deste
regulamento, bem como as decisões tomadas pela Comissão
Organizadora e Comissão Julgadora.
b. Os candidatos deverão estar presentes no(s) dia(s) e horário(s)
informado(s) da sua apresentação.
c. As decisões dessa Comissão Organizadora serão soberanas e
irrecorríveis, ou seja, não caberá qualquer recurso.

Videira/SC, 28 de agosto de 2019.
.
Regulamento retificado em
13/06/2019.

Anexo 01
I Encontro de Gaiteiros e Violeiros Rádio Videira” – Dia 28 de setembro de
2019
Ficha de inscrição do(s) candidato(s)

Nome completo do(s) candidato(s):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Data de Nascimento:
_______________________________________________________________
Nome artístico:
_______________________________________________________________
Telefone:
_______________________________________________________________
E-mail:
_______________________________________________________________
Nome da música de interpretação:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Endereço do participante:
_______________________________________________________________
Cidade:
_______________________________________________________________
Autorizo a Comissão Organizadora do “I Encontro de Gaiteiros e Violeiros
Rádio Videira”, a utilizar minha imagem, vídeo e voz, como bem lhes convier,
sem nenhum ônus para a mesma, da qual estou(amos) plenamente ciente(s).
Em caso de menor de 18 anos, constar o nome e assinatura do responsável
consentindo a participação.
Nome completo do(s) candidato(s)
Assinatura do responsável

Rádio
Videira

Candidato
Trazer impresso em duas vias.

