
1° FESTIVAL DE MÚSICA DE SETE LAGOAS  EDITAL/2017  O site SeteLagoas.com.br e "A FONTE PRODUÇÕES", torna público o presente EDITAL DE SELEÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS para MÚSICA em seus diversos seguimentos.  1 - DO OBJETIVO  1.1- Selecionar artistas através de apresentações musicais bem como expor novos talentos da Música Brasileira, abrir espaço para nossos valores culturais, divulgar a arte, a música e o entretenimento à comunidade, são as propostas do 1° FESTIVAL DE MÚSICA DE SETE LAGOAS, a ser realizado no período de 28 de junho à 08 de Julho de 2017, no Centro Cultural Nhô Quim Drummond (Casarão), reservado pela Organização do Festival, na cidade de Sete Lagoas-MG;  2- DAS INSCRIÇÕES  2.1 - As inscrições serão feitas até o dia 26 de maio de 2017;  2.2 - As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento de formulário disponível no endereço www.setelagoas.com.br/inscrever ;  2.3 – As inscrições são gratuitas podendo se inscrever músicos e bandas, em apresentações individuais ou em conjuntos, independentes do gênero;  2.4 - Cada músico ou banda pode se inscrever com apenas uma música autoral;  2.5 - Poderão ser inscritos no I Festival da Música Sete Lagoas músicos de Sete Lagoas e região, com os mais variados gêneros da música nacional e internacional, em todas as suas vertentes, instrumental e vocal;  2.6 - Quanto à música escolhida é necessário hospedar o vídeo no youtube ou hospedar a faixa no SoundCloud como parte do processo de inscrição;  2.7 - O material sonoro que estiver inaudível e/ou identificado de forma confusa será automaticamente desclassificado.  2.8 - Encerrado o prazo estabelecido, não serão mais aceitas inscrições.  2.9 - Concordam os candidatos, desde já, que após a realização de sua inscrição essa será considerada para todos os fins de direito: 2.9.1 - Como aceitação pelos Candidatos, através do preenchimento de formulário de inscrição, de todos os termos e condições do presente Regulamento, o qual passará a regular a relação entre as partes; e 2.9.2 - Como aceitação pelos Candidatos, através do preenchimento de formulário de inscrição, de se candidatar a participar do Festival, cedendo gratuitamente sua imagem e sua voz para exibição pelo site SeteLagoas.com.br, em toda e qualquer mídia e ou programa, segundo o seu exclusivo critério.  2.9.3 - Os candidatos desde já, se disponibilizam e se comprometem a comparecer ao local de realização da segunda etapa do festival. Na hipótese dos Candidatos não comparecerem nos dia e horário previamente indicado, o Comitê de Organização do Festival poderá desclassificá-los/eliminá-los, sem que seja devida qualquer indenização. 



 2.9.4 - No caso da participação do candidato menor de 18 anos será necessária a autorização oficial dos pais mesmo que acompanhado por estes. ANEXO I - MODELO DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS - à disposição no endereço www.setelagoas.com.br/inscrever (final da página)  3 - EQUIPAMENTOS  Serão disponibilizados para os participantes os seguintes equipamentos:  
•    Amplificador de Guitarra;  
•  Amplificador Baixo;  
•  Corpo da Bateria;  
•  Monitores;  
• Palco;  
• Microfones;  4 - DA EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO  4.1 - Após preenchimento de formulário, pagamento da taxa de inscrição e hospedagem da música escolhida no youtube ou soundclound, todo material será divulgado no site SeteLagoas.com.br e redes sociais;  4.2 - A votação pública será realizada através do site SeteLagoas.com.br do dia 28 de maio de 2017 até o dia 18 de junho de 2017, e será realizada utilizando contas ativas do Facebook;  4.3 - Após a votação pública as dez músicas mais votadas avançam para a fase seguinte do Festival;  4.4 - Nesta segunda etapa do Festival, a banda ou artista receberão do Comitê Organizador do Festival, um material de mídia exclusivo para divulgação que se consiste numa chamada em estúdio onde a banda ou artista se disponibilizam e se comprometem, a comparecer, ao local de realização bem como gravar o material, que será devidamente postado pelo site SeteLagoas.com.br entre os dias 10 à 15 de junho;  4.5 - As dez bandas selecionadas para a segunda etapa do festival serão julgadas por um corpo de jurados onde serão avaliados; letra, harmonia, execução e presença de palco, em notas que variam de 1 a 5 para cada item; 4.5.1 - No caso da música ser instrumental o quesito letra passa a ser julgado como melodia com os mesmos critérios de pontuação. 4.6 - Em caso de empate os votos populares computados na primeira etapa do festival serão o critério de desempate, vencendo a música que obteve mais votos;  4.7 - A ordem das apresentações musicais será definida mediante sorteio realizado no dia 07 de julho de 2017, e divulgadas previamente no site SeteLagoas.com.br  4.8 - Anúncio do vencedor mediante a soma dos pontos do corpo de jurados e anunciado pelo site SeteLagoas.com.br no local do evento.  



 5 - PREMIAÇÃO;  ● A música vencedora do I Festival da Música de Sete Lagoas será premiada com uma quantia em dinheiro no valor de três mil reais;  ● Gravação da música em estúdio com qualidade profissional;  ● Veiculação na Rádio 93,5 FM;  ● Entrevista e material de divulgação no site SeteLagoas.com.br  ● A música escolhida em segundo lugar no I Festival da Música de Sete Lagoas será premiada com uma quantia em dinheiro no valor de mil e quinhentos reais;  ● Entrevista e material de divulgação no site SeteLagoas.com.br   6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   6.1 - Não serão analisadas as inscrições que deixarem de cumprir com as exigências dos itens anteriores;  6.2 - Caso haja equipamentos e/ou instrumentos específicos a serem utilizados pelo participante inscrito que não constem na seção III deste Edital, estes deverão ser providenciados pelo mesmo com a devida antecedência, sob pena de ter prejudicada sua apresentação no Festival;  6.3 - O material requisitado para inscrição não será devolvido;  6.4 - As decisões das comissões técnicas de seleção e avaliação são soberanas, não cabendo recursos em nenhuma das hipóteses;  6.5 - Todas as dúvidas relacionadas ao festival deverão ser encaminhadas para o seguinte e-mail: festivaldemusica@setelagoas.com.br  6.6 -  A realização do 1 Festival de Música de Sete Lagoas se isenta de qualquer custo relacionado às apresentações das músicas selecionadas, tais como transporte, alimentação e hospedagem.  7 - DOS IMPEDIMENTOS:  7.1 - Na hipótese de ocorrência de força maior, ato de autoridade administrativa ou judicial, assim como, atos da natureza, queda de energia, acidentes e outras fatalidades ou circunstâncias que impeçam a realização das apresentações, qualquer etapa poderá ser adiada.  8 - OS CASOS OMISSOS NO PRESENTE REGULAMENTO SERÃO RESOLVIDOS SOBERANAMENTE PELO COMITÊ ORGANIZADOR DO FESTIVAL.        



  AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL Autorização para menores de 18 anos em eventos públicos Baseado na Portaria Nº 018/2004 - 1ª Vara da Infância e da Juventude  Eu, _________________________________________________ (nome completo do pai/mãe ou responsável legal), nacionalidade ______________, portador(a) do RG nº __________________, órgão expedidor __________, e inscrita no CPF/MF nº ____________________ autorizo o(a) adolescente/filho(a)____________________________________________________, com ______ anos de idade, conforme documento de identidade que porta, de quem sou ____________ (relação de parentesco) a participar do evento denominado: _________________________________________ (nome do evento, show, festa),  no local ____________________________________________________________,  dia ____/____/___, em companhia de _____________________________________, com ______ anos de idade, portador e carteira de identidade nº. _________________ residente e domiciliado em: ______________________________________________ ________________________________ (endereço do responsável).  Local: _____________________  Data ___/___/___ (data da assinatura)   ____________________________________ Assinatura do pai (ou responsável legal)  Telefones de contato do responsável: ________________________________________  Observação importante: É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO COM FOTO, NOME COMPLETO E DATA DE NASCIMENTO JUNTO COM ESTA AUTORIZAÇÃO. Sem estes, o menor não poderá participar do evento.  


