REGULAMENTO SHOWCASE
DIA 21/06/2019 - DAS 19H00MIN ÀS 21H00MIN
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REGULAMENTO SHOWCASE
1. CATEGORIAS
1.1 - NÃO HAVERÁ DIVISÃO DE CATEGORIAS DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA DOS
PARTICIPANTES.

2. MODALIDADE
2.1 - MOSTRA NÃO COMPETITIVA.

3. INSCRIÇÕES
3.1 - DEVERÁ SER PREENCHIDO O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, JUNTO COM O LINK DO VÍDEO NO
YOUTUBE, ATÉ O DIA 24/05/2019, NO SITE DO FESTIVAL (SYMPLA);
3.2 - TAL INSCRIÇÃO DEVERÁ SER FEITA APENAS POR UM DOS INTEGRANTES DO GRUPO, SENDO
ESTE O RESPONSÁVEL POR INFORMAR AS INFORMAÇÕES DE TODOS OS INTEGRANTES NO
FORMULÁRIO;
3.3 - OS TRABALHOS ENVIADOS DEVERÃO TER NO MÁXIMO 03 (TRÊS) MINUTOS. NÃO HAVERÁ
TOLERÂNCIA DE TEMPO;
3.4 - A COREOGRAFIA ENVIADA DEVERÁ SER A MESMA A SER APRESENTADA NO FESTIVAL;
3.5 - A DIVULGAÇÃO DOS GRUPOS SELECIONADOS SERÁ FEITA NO DIA 31/05/2019 NAS REDES DO
FESTIVAL;
3.6 – LIMITE MÁXIMO DE INTEGRANTES POR GRUPO: 20 PESSOAS;
3.7 – A INSCRIÇÃO É GRATUITA. APENAS OS SELECIONADOS EFETUARÃO O PAGAMENTO
CONFORME ABAIXO;
3.8 – APENAS O RESPONSÁVEL PELO GRUPO DEVERÁ REALIZAR A INSCRIÇÃO;

REGULAMENTO SHOWCASE RIO H2K

3.9 – NÃO SERÁ NECESSÁRIO O ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO E FOTO NO ATO DA INSCRIÇÃO;
3.10 – NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES APÓS ESTA DATA APÓS O DIA 24/05/2019.

4. SELEÇÕES
4.1 – Para os selecionados, a formalização e pagamento da inscrição para o Rio H2K
Showcase deverão ser feitas até o dia 07/06/2019. Não serão aceitas inscrições após essa
data;
4.2 - A taxa de inscrição por dançarino será no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por
coreografia a ser dançada. Caso o participante dance em mais de 1 grupo, ele pagará por
cada coreografia a ser dançada;
4.3 - O responsável deverá depositar, em conta a ser informada, o valor total do grupo até
o dia 07/06/2019. Depois de efetuado o depósito, o responsável deverá enviar o comprovante
de pagamento e nome do grupo para showcase@rioh2k.com.br, impreterivelmente até o dia
07/06/2019;
4.4 - O responsável deverá enviar para showcase@rioh2k.com.br, a trilha sonora da
coreografia (em formato MP3) que será usada na apresentação do grupo no Rio H2K Showcase
impreterivelmente até o dia 07/06/2019, sob a pena de a sua inscrição ser cancelada. Ou
seja, muita ATENÇÃO: caso o responsável não envie a trilha sonora com tempo máximo de três
minutos (sem tolerâncias), no prazo descrito acima, a inscrição vai ser automaticamente
cancelada sem o reembolso do valor relativo às inscrições.

5. CREDENCIAMENTO
5.1 - O credenciamento para o Showcase será feito no stand da organização do Rio H2K
localizado na Cidade das Artes, no dia 21/06/2019 às 8h, logo antes da passagem de palco que
começa às 9h;
5.2 - Os inscritos receberão pulseiras personalizadas do evento, de acordo com cada
segmento. As pulseiras serão entregues mediante a apresentação da carteira de identidade
original ou carteira de motorista original (os documentos necessariamente precisam conter
foto) e será retirada somente pelo coreógrafo ou responsável;
5.3 - Os inscritos somente no Showcase não terão acesso aos workshops do evento. Para ter
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acesso garantido às aulas, será necessária a apresentação da pulseira de identificação do
evento relativa ao passaporte ou ao passe diário;
5.4 - Dançarinos com pulseiras violadas não terão acesso ao evento;
5.5 - Mediante a perda ou violação do lacre da pulseira para o showcase, uma nova pulseira
será fornecida pelo valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais;
5.6 - Casos de substituição de elenco serão avaliadas pelo Festival;
5.7 - O dançarino menor de 18 anos deverá levar documento de autorização por escrito dos
pais;
5.8 - ATENÇÃO: Não serão credenciados os dançarinos que não apresentarem a documentação
de identificação, ficando estes impossibilitados de participar do evento.

6. ENSAIOS
6.1 - As passagens de palco acontecerão na Cidade das Artes no dia
21/06/2019,impreterivelmente das 9h00 às 10h15;
6.2 - Os horários de ensaio serão enviados por email após a divulgação dos grupos
selecionados;
6.3 - A ordem de ensaio e apresentações será elaborada pela comissão organizadora do Rio
H2K;
6.4 - O tempo máximo de ensaio será de 04 minutos por coreografia;
6.5 - O grupo deverá estar no local das apresentações 1 hora antes do horário da sua
apresentação e 40 minutos antes do ensaio, para conferência de documentação. Se o mesmo
não estiver no horário estipulado, perderá sua vez, ficando impossibilitado de ensaiar e se
apresentar em outro horário.

7. APRESENTAÇÕES
7.1 - A trilha sonora da coreografia que será usada na apresentação deverá ser enviada
impreterivelmente de acordo com a data comunicada acima, após o envio do comprovante de
depósito por email para: showcase@rioh2k.com.br;
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7.2 - Todos os grupos deverão chegar 1 (uma) hora antes do horário de início do Showcase
com pulseira de identificação e documento de identidade original;
7.3 - Será permitido apenas o uso de elementos cênicos simples e de fácil transporte, sendo
que a colocação e retirada ficarão sob responsabilidade exclusiva do grupo;
7.4 - Luz e som serão únicos e padronizados para todos os grupos;
7.5 - Não será permitido nu no palco, uso de água e fogo, animais ou materiais inflamáveis;
7.6 - As dimensões do palco são: 10m de largura, 6m de profundidade e 1,20m de altura.

8. DÚVIDAS E CONTATO
QUAISQUER DÚVIDAS RELATIVAS AO RIO H2K 2019 E A ESTE REGULAMENTO DEVERÃO SER ESCLARECIDAS
ATRAVÉS DO E-MAIL VEMDANCAR@RIOH2K.COM.BR

REGULAMENTO SHOWCASE RIO H2K

