
      

 

 

 

REGRAS CAMPEONATO K-POP - SOLO 

É CULT É POP É GEEK 
 

1) INSCRIÇÃO 

 

● Não será cobrado nenhum valor para realização da inscrição.  

● As inscrições serão feitas pelas redes sociais da coordenação do evento 

e via e-mail: casageek42@gmail.com. 

● As inscrições e apresentações por menores de idade não serão aceitas 

sem a autorização e acompanhamento dos representantes legais ou 

responsáveis.  

● Os Participantes deverão estar preenchendo todos os campos 

solicitados no mesmo, lembrando que não serão aceitas inscrições: com 

dados incompletos ou divergentes, o que acarretará na anulação da 

inscrição dos inscritos. 

● No ato da inscrição, informar a coordenação do concurso música e 

artista que será apresentado o cover. Suma importância. 

● Serão disponibilizadas apenas 25 vagas para a modalidade: Solo. 

● Back-dancers não poderão participar da apresentação. 

 

 

2) COMPETIÇÃO 

 

● O campeonato terá seu início às 15:00 horas (quinze) do dia 24 de julho 

(domingo). 

● Não será permitida a apresentação por menores de idade com 

coreografias que façam apologia a: Drogas, conteúdo de sensualidade 

excessiva ou apelativa. 

● O tempo mínimo para a apresentação será de 2 (dois) minutos e no 

máximo de 5 (cinco) minutos, o que inclui a intro + Música. 



● O participante terá 2 (dois) minutos para se organizar e sair do palco 

para dar vez ao próximo. 

● O participante que se apresentar fora da cronometragem solicitada será 

penalizado em sua nota final. 

● Será permitida a utilização de intros, desde que estes estejam dentro do 

limite de tempo estipulado para a apresentação. 

● A música para a apresentação deve ser estilo K-POP (o que inclui a 

intro), não serão permitidas músicas que não sejam K-POP. Pois a 

finalidade do evento são os covers dos artistas Sul Coreanos. 

● A coreografia deverá ser a original da música escolhida. 

 

3) MÚSICA 

 

● Os candidatos deverão enviar antecipadamente, o áudio que será 

utilizado no dia do concurso caso haja remix ou intro, ela deverá ser 

devidamente editada pelos próprios participantes.  

● A organização está isenta da responsabilidade pela criação, edição e 

mixagem de qualquer áudio utilizado para apresentações.  

● A organização está isenta da responsabilidade pela falha de arquivo 

corrompido, desde que o próprio problema seja na aparelhagem da 

organização do concurso e evento. 

● As faixas de áudio serão armazenadas e protegidas pela organização 

até as respectivas datas de apresentação. 

 

4) CRITÉRIOS AVALIATIVOS 

 

● Quesito Dança: Será avaliada a dificuldade e capacidade de executar 

bem a coreografia, os passos devem ser limpos, bem coreografados e 

ter sincronia. 

● Quesito Presença de Palco: Será avaliada a expressão corporal, o 

domínio do palco e atitude dos mesmos, desde que tenha harmonia com 

a coreografia. 

● Quesito Fidelidade do Cover: Será julgada a expressão facial, lip sync 

e também a fidelidade à coreografia original do artista. 



● As notas serão somadas, tendo como máxima de 10 (dez) pontos por 

item avaliado por cada jurado, com intervalo de 0,1 (zero virgula um). 

● Caso haja ‘’empate’’ caberá a bancada decidir com a somatória de 

pontos quem obteve o melhor desempenho em todas as categorias 

acima. 

 

5) DESCLASSIFICAÇÃO 

 

● Não estar presente no local de concentração próximo ao palco 30 

minutos antes do início das apresentações. 

● A entrada de acessórios perfurantes e cortantes, que apresentem 

alguma extremidade pontiaguda, simuladores de arma de fogo, armas 

de airsoft. 

● Utilização de materiais inflamáveis, como velas, isqueiros, spray, tochas 

(materiais que danifiquem ou cause desgaste ao palco acarretando em 

acidentes), também não será permitido a utilização de purpurina, água, 

tinta entre outros materiais que sujem o palco, pois poderá a prejudicar 

outros candidatos. 

● Não será permitida a participação de competidores vestindo roupas com 

logomarcas em grande destaque, preferências políticas ou mensagens 

ofensivas para qualquer ideologia de gênero ou quaisquer grupos, Não 

é passível de tolerância qualquer tipo de preconceito.  

● Não será permitida qualquer tipo de violência seja: verbal, física ou 

mental. 

 

6) PREMIAÇÃO 

 

• A premiação será a seguinte: 

 

1º - Fone de ouvido JBL + Combo McDonald's 

2 º - Par de ingressos para cinema + Combo McDonald's 

3 º - Par de ingressos para cinema com combo (pipoca e refrigerante) 

 

7) JULGAMENTO 

 

● A bancada será composta por 3 jurados. 



● A organização não tolerará: Favoritismo, assédio ou desrespeito: a partir 

do júri para com participantes e participantes para com a bancada. 

● Todos os 3 possuem experiência profissional em dança de âmbito geral.                    

 

8) TERMO DE AUTORIZAÇÃO  

 

Declaro que a partir do momento da minha inscrição: 

 

1. Estarei presente neste evento por minha livre e espontânea vontade, 

isentando de quaisquer responsabilidades os ORGANIZADORES e as 

empresas envolvidas, em meu nome e de meus herdeiros; 

 

2. Isento organizadores e empresas envolvidas no evento de qualquer 

responsabilidade sobre objetos deixados por mim em guarda-volumes, 

chapelaria ou locais indicados pela organização do evento; 

 

3. É de minha responsabilidade obter todas as informações sobre o evento, 

tais como: data, local e horário; 

 

4. Estou física e mentalmente apto a participar deste evento, nas condições 

propostas pela organização; 

 

5. Autorizo a utilização por parte da organização e patrocinadores do evento É 

CULT É POP É GEEK de qualquer dado, fotografia, filme ou outra gravação 

contendo imagens de minha participação neste evento, em qualquer mídia seja 

impressa ou eletrônica, incluindo na Internet, para qualquer fim e por tempo 

indeterminado; 

 

6. Autorizo recebimento de e-mails, SMS e WhatsApp, bem como qualquer 

meio digital de comunicação, do ORGANIZADOR divulgando informações, 

notícias e serviços. 

 

A organização do evento: É CULT É POP É GEEK reserva-se ao direito de 

alterar as regras sem aviso prévio. 

 

 

REALIZAÇÃO 

 

 

 


