Regulamento Show de Talentos – Criciúma Shopping
1.
Para fins de entendimento deste regulamento, entende-se como
participante (s) todos os inscritos no Show de Talentos.
2.
O evento consiste em um Show de Talentos em que os adolescentes
poderão se inscrever para as apresentações no mês de julho e agosto.
3.
Realizado uma vez, o evento deverá permanecer no calendário do
Criciúma Shopping. As apresentações reunirão toda a família, professores e
alunos que ainda irão desfrutar de um ambiente confortável e climatizado, além
de viabilizar visitas e compras nas lojas e praça de alimentação do shopping.
4.
Objetivo do evento: Revelar talentos da cidade e aproximar a
comunidade x Shopping;
5.
Público alvo: Adolescentes e jovens de 10 a 18 anos (10 anos completos
até dia 20 de julho – primeiro dia de apresentação).
6.
Local: Praça de Alimentação.
7.
Datas: 20, 27 de julho e 3 e 10 de agosto (quintas-feiras).
8.
Horário: 19 horas
9.
Organização do evento - Datas
Quinta-feira 20/07 – 20 apresentações ou mais – 10 serão selecionados para a
semifinal.
Quinta-feira 27/07 – 20 apresentações ou mais – 10 serão selecionados para a
semifinal.
Quinta-feira 03/08 – 20 selecionados – 10 serão selecionados para a final.
Quinta-feira 10/08 – Final com os 10 selecionados – 3 são premiados.
5 minutos para cada apresentação e troca de candidatos.
10. Seleção
Jurados para as eliminatórias: Profissionais da música de Criciúma e região.
Final: Uma das juradas Gabi Ferreira – ex-The Voice Brasil.
Critérios de Avaliação: Afinação, dicção e interpretação.
Obs.: O participante fará o cadastro no site do Criciúma Shopping, cadastrando
um celular com o Whatsapp. Assim que o cadastro for feito, a equipe de
marketing irá solicitar um áudio para uma pré-seleção dos candidatos para as
etapas eliminatórias. Caso o número de inscritos ultrapasse o limite de
candidatos por noite, será feita uma seleção dos áudios enviados por jurados
profissionais da área de música selecionados pelo Criciúma Shopping.
11. Formas de premiações
1º Lugar – 1 óculos ou relógio de até R$500,00 da Guzzatti + R$500,00 em
dinheiro + 6 vales cinema

2º Lugar – 1 Caixa de som JBL Digitusul+ 4 vales cinema
3º Lugar – 1 vale compras no valor de R$300,00 na loja Corrêa Back + 2 Vales
Cinema
As inscrições podem ser feitas até dia 9 de julho pelo site do Criciúma Shopping.
Os áudios solicitados via Whatsapp serão aceitos até dia 11 de julho. Os
selecionados para a primeira etapa serão chamados até dia 14 de julho podendo
se apresentar dia 20 de julho ou 27 de julho, a critério do Criciúma Shopping.
12. Critérios de Eliminação
Ao inscrever-se no concurso, os participantes concordam com todos os itens
desse regulamento e qualquer conduta contrária ao mesmo ou que o Criciúma
Shopping considere irregular e inaceitável poderá levar a desclassificação do
candidato sem direito a indenização.
13. Publicidade
Os participantes inscritos no concurso não poderão de forma direta ou indireta,
realizar qualquer ação publicitária ou divulgação de concorrentes também diretos
ou indiretos do Criciúma Shopping, durante os meses de realização do Show de
Talentos.
14. Documentação
Os participantes se comprometem a entregar todos os documentos solicitados
pelo Criciúma Shopping ao longo do concurso, tanto a partir desse regulamento
quanto através de e-mails, sites, redes sociais ou aplicativos de bate-papo.
Todos os participantes que se inscreverem no concurso concordam
automaticamente com todos os itens desse regulamento e declaram estar
cientes de todas essas informações. A qualquer momento, o regulamento poderá
ser alterado sem explicação ou aviso prévio aos inscritos. Todas as dúvidas que
não constarem nesse regulamento serão devidamente analisadas pela
administração do Criciúma Shopping.
15. Apresentação
A apresentação poderá ser feita em Dupla, porém os (as) dois (duas) precisam
ter idades entre 10 e 18 anos.
Para a apresentação o participante pode trazer a música em play Back ou tocar
o seu próprio instrumento.

