K-DREAMERS
CHALLENGE
REGRAS DOS CONCURSOS KPOP A SEREM REALIZADOS NO
PRAIA GAMES – 2019 (13 A 15 DE SETEMBRO)

INSCRIÇÕES DO CONCURSO KPOP LIVRE DE SEXTA (Solos e Grupos
até 5 pessoas)
1.01 – As inscrições do concurso a ser realizado na sexta-feira deverão ser
feitas presencialmente no evento em 13/09/2019, do momento da abertura
do evento até 1 hora antes do horário do concurso, ou até encerrarem as
vagas;
1.02 – Serão disponibilizadas somente 10 vagas, somando apresentação
individual e em grupo.
1.03 – A inscrição de participante menor de 18 anos somente será aceita se
estiver acompanhado do formulário de autorização assinado pelo seu
responsável legal com cópia do RG do mesmo, sendo dispensável a cópia se o
responsável legal estiver presente.
1.04 – O formulário acima citado poderá ser obtido na página/site do evento,
bem como no próprio evento ou ainda no email citado ao final desse
regulamento.
1.05 – O inscrito deverá entregar 400 gramas de leite em pó para confirmar sua
inscrição, o qual será doado para o Fundo Social de Solidariedade do
Município.
1.06 – Cada integrante de grupo deverá entregar uma unidade de leite em pó,
NÃO sendo aceito apenas uma unidade por grupo.
1.07 – O limite de participantes por grupo é de 05 pessoas;
1.08 – Dançarinos solos que usem backdancers serão classificados como
grupo;
1.09 – Os participantes deverão se dirigir a concentração meia hora antes para
que possam se preparar (os horários estarão disponíveis no cronograma
oficial);
1.10 – O não atendimento dos itens acima mencionados acarretará em
desclassificação do candidato/grupo.
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2.01 – As inscrições dos concursos se iniciam no dia 31/08 e se encerram as
12h00(meio-dia) do dia 06/09 do corrente ano.

2.02
–
O
formulário
de
inscrição
estará
disponível
no
linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNTW7GSgoJNYZ_3Q0arIOLzI
10nGKoa5ziRV5_QTmSzH19eQ/viewform?usp=sf_link;
2.03 – Após envio do formulário, o participante NÃO poderá alterar a música
e/ou seus integrantes;
2.04 – O limite de participantes por grupo é de 10 pessoas;
2.05 – Dançarinos solos que usem backdancers serão classificados como
grupo;
2.06 – O vídeo do grupo para inscrição deve ter no mínimo um minuto e trinta
segundos;
2.07 – O vídeo deve ser gravado pelo próprio grupo cover e enviado por um
link do YouTube ou Google Drive (certifique-se que esteja no modo
compartilhado via link);
2.08 – A música do vídeo de inscrição deve ser a mesma apresentada no dia
do evento;
2.09 – É permitido o uso de introdução e de breaks, sendo esses livres para ter
coreografia autoral ou original do grupo coreano;
2.10 – A música apresentada deve conter a coreografia original do grupo
coreano, sendo permitido até 20% de alterações na mesma;
2.11 – Não serão aceitas inscrições enviadas fora do prazo ou incompletas;
2.12 – Os grupos que se inscreverem com coreografias excessivamente
sensualizadas serão desclassificados;
2.13 – Os grupos que tenham mais de 10 integrantes, na inscrição ou no vídeo
da inscrição, serão desclassificados;
2.14 – Serão desclassificados grupos TOTAIS se um participante se inscrever
em mais de 2 grupos (a inscrição do participante é exclusiva para um grupo
e/ouum solo, sendo vedada a participação de um mesmo integrante em dois ou
mais grupos);
2.15 – Será permitida a inscrição e a participação de uma mesma pessoa tanto
na categoria solo quanto em grupo;
2.15 – O envio de vídeos fora das especificações acima acarretará em
desclassificação.

EVENTO SÁBADO E DOMINGO
3.01 – Após a seleção dos vídeos, a equipe do K-DREAMERS CHALLENGE
selecionará 15 grupos e 10 solistas para se apresentarem, e será divulgada na
página do PDA (Palácio das Artes) do Facebook, uma lista com o nome de
todos que passarem. Também enviaremos um e-mail de confirmação nos
endereços cadastrados nas inscrições;
3.02– A divulgação da lista dos solos e grupos selecionados será divulgada no
dia 7/09;
3.03 – Serão dados 2(dois) dias para o envio de recursos em relação ao
resultado da seletiva (até as 23:59 h do dia 09/09);
3.04 – O concurso de grupos será no sábado e de solos no domingo;
3.05 – Os participantes selecionados deverão confirmar a presença no evento
na área de informações/inscrições do evento, onde nossa equipe estará com
os dados enviados na inscrição, a partir das 10h nos dias dos concursos. É
necessário que os selecionados cheguem cedo para que não corram o
risco de perderem a chance de participar;
3.06 – Os participantes aprovados deverão doar uma unidade de 400 gramas
de leite em pó, sendo que os grupos devem efetuar a doação de uma unidade
por cada membro, a qual deverá ser entregue no momento da confirmação de
participação. Não será aceito uma unidade por grupo, isso acarretará na
desclassificação de todos;
3.07 – Os participantes menores de idade deverão entregar no dia do evento
para os organizadores do concurso kpop a autorização de participação, que
será disponibilizada na página do evento, assinada pelos responsáveis no
momento da confirmação de participação, ou estar acompanhado por um
responsável ou não poderão participar, podendo causar a desclassificação do
grupo;
3.08 – Todos os participantes devem apresentar, no momento da confirmação
de presença, o seu RG ou outro documento com foto (menores com
autorização devem levar seu documento e uma cópia do documento do
responsável que assinar a autorização);
3.09 – O tempo limite de cada apresentação é de até 05:00 min. Os
participantes que passarem o tempo cedido sofrerão penalização como perda
de pontos;

3.10 – O evento ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2019, no
Pavilhão de Eventos Jair Rodrigues, junto ao Espaço da Alvorada, localizado
na Avenida Ministro Marcos Freire, s/nº, no Bairro da Quietude, próximo ao
viaduto 8 da Via Expressa Sul;
3.11 – A Organização não se responsabiliza pela locomoção dos participantes
ao evento;
3.12 – Grupos que utilizarem em sua apresentação qualquer material (água,
fogo, confetes, etc.) que danifique a estrutura do palco, que possa prejudicar o
andamento do concurso ou atingir os juízes e a plateia SERÃO
DESCLASSIFICADOS;
3.13 – Não será permitido o uso de cadeiras na apresentação;
3.14 – O uso de figurinos excessivamente sensualizados e a retirada de peças
que resultem em seminudez/nudez dos participantes (masculinos ou femininos)
acarretará em desclassificação;
3.15 – Os horários dos concursos serão disponibilizados no cronograma oficial.
Os participantes deverão se dirigir à concentração meia hora antes para que
possam se preparar.
O JÚRI
4.1 – Todos os participantes serão julgados por um corpo de jurados, sendo
que nenhum destes terá participação ativa em qualquer grupo concorrente;
4.2 – As competências de avaliação no evento são:
I – Dança e Execução - domínio corporal, finalização dos passos e
limpeza nos movimentos (0-10 pontos);
II – Público - reação do público (0-10 pontos);
III – Carisma - presença de palco, expressão corporal, facial e dublagem
(0-10 pontos);
IV – Figurino - criatividade, composição e/ou similaridade ao original (010 pontos);
V – Sincronia - similaridade dos movimentos entre os integrantes (0-10
pontos) (APENAS OS GRUPOS);

VI – Domínio do espaço de palco durante a dança e adaptação da
coreografia (0-10 pontos) (APENAS SOLOS).

DA PREMIAÇÃO DISPONIBILIZADA PELO PATROCINADOR
5.1 – SEXTA (PREMIAÇÃO COM BRINDES – Concurso misto)
• PRIMEIRO LUGAR: Troféu e Premiação em brindes
•SEGUNDO LUGAR: Troféu e Premiação em brindes
•TERCEIRO LUGAR: Troféu e Premiação em brindes
5.2 – SÁBADO (GRUPOS)
•PRIMEIRO LUGAR: Troféu e R$1000,00
•SEGUNDO LUGAR: Troféu e R$700,00
•TERCEIRO LUGAR: Troféu e R$300,00
5.3 – DOMINGO (SOLOS)
•PRIMEIRO LUGAR: Troféu e R$700,00
•SEGUNDO LUGAR: Troféu e R$300,00
•TERCEIRO LUGAR: Troféu e R$150,00
OBSERVAÇÕES GERAIS:
A idade mínima de participação é de 12 anos.
Os valores das premiações serão revelados em breve.
Todos os horários estão sujeitos a alterações, se houver quaisquer
dúvidas, consultem a organização.
Os solos e grupos que se apresentarão, receberão uma pulseira de
identificação, e somente com ela poderão entrar na concentração e ter
acesso ao palco.
O prêmio poderá ser pago em cheque e seu o valor somente poderá ser
assinado por um maior de idade, sendo entregue ao participante do grupo
ou responsável pelo ganhador.
Após o evento a classificação geral final será divulgada na página do
Palácio das Artes no Facebook ou algum outro canal que a Organização
entender pertinente. As notas individuais dadas por cada um dos jurados
e as observações dos mesmos serão enviadas para cada grupo/solo pelo
e-mail utilizado na inscrição.
A Organização se resguarda o direito de fazer alterações que julgar
pertinente no presente regulamento sem consulta ou prévio anúncio.
Contato dos responsáveis pelo k-pop:
E-mail oficial: kpoppg2019@gmail.com

