REGULAMENTO CONCURSO DE JUST DANCE

1. O CONCURSO
O Concurso de JUST DANCE ocorrerá no palco Cosplay, no Expo Brasília – Parque da Cidade, no
período de 12 a 15 de outubro de 2017 das 11h às 22h, e será coordenado pela Feira Capital
Kids.

2. PLATAFORMA E GAME
XBOX ONE. Just Dance 2017.

3. INSCRIÇÕES


O valor da inscrição será o valor do ingresso (R$ 25,00 (meia) | R$ 50,00 (inteira) do
primeiro dia do evento;



A inscrição poderá ser feita pelo site do evento, www.capitalkidsbsb.com.br ou no local do
concurso até 10 (dez) minutos antes de sua realização;



Será obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto original;



Será permitida a inscrição de candidatos com idade acima de 10 (dez) mediante
acompanhamento de pai ou responsável;



Será permitida a inscrição de profissionais e amadores.

4. DATAS E HORÁRIOS
O concurso consiste na classificação de disputas em duplas, escolhidas por sorteio feito pela
organização do concurso na presença dos participantes, conforme calendário abaixo:


12 de outubro de 2017 – 1ª Eliminatória –Duplas (13:30h as 15h | 16h as 17h|20:30h as
22h)



13 de outubro de 2017 – 2ª Eliminatória – Duplas (13:30h as 15h | 18h as 19h|20:30h as
22h)



14 de outubro de 2017 – Semi-final – Duplas (13:30h as 15h | 19h as 20h)



15 de outubro de 2017 – Final (18h as 19:30h)

* Os horários podem sofrer alteração de acordo com a necessidade organização do concurso.

diretoria@capitalkidsbsb.com.br | (61) 3345-1000

5. PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
A pontuação será registrada e atualizada a cada apresentação pelo sistema. A performance e
coreografia serão avaliadas pela banca de jurados composta por profissionais da dança
coreógrafos a serem definidos pela organização do evento.
A apresentação será feita em duplas, com 8 (oito) músicas escolhidas pela organização do
evento. Sugere-se que o candidato não use qualquer peça de roupa totalmente preta, pois o
sensor do Xbox One tem dificuldade de identificar os movimentos e a pontuação pode ser
comprometida;

6. PREMIAÇÃO
Serão eleitos os 3 primeiros lugares com a seguinte premiação:
1º lugar R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
2º lugar R$ 1.000,00 (mil reais)
3º lugar R$ 500,00 (quinhentos reais)

* O Pagamento do prêmio será feito até 5 dias úteis após a realização do concurso por meio de deposito
bancário

7. REGRAS GERAIS


A pontuação de desempenho será feita eletronicamente pelo sistema do Just Dance 2017
do Xbox One e por uma banca de juízes escolhidos pela organização do concurso;



Não há qualquer juízo de valor ou pontuação dada pela comissão organizadora;



O participante não poderá atualizar seus pontos durante o período de competição no
palco Just Dance;



Para disputar a pontuação, é preciso se apresentar ao monitor do Palco Just Dance,
informando que é participante e estará disputando o torneio.



A organização irá escolher 8 (oito) músicas dentre as opções disponíveis no palco Just
Dance 2017.

8. INTERRUPÇÕES
Em caso de queda de energia elétrica, catástrofe natural durante a partida ou ocorrência de
algum problema com o equipamento (videogame e/ou televisor) do torneio, a partida será
reiniciada, independentemente do placar atual, que será zerado.
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9. NORMAS DE CONDUTA
Não serão tolerados comportamentos anti-desportivos, gozações, comemorações exageradas
ou quaisquer tipos de provocações entre os participantes;
Na ocorrência desses fatos, o participante será advertido verbalmente;
No caso de reincidência, o participante será notificado por escrito ou, até mesmo,
desclassificado do torneio, sem direito de ressarcimento de valores.
É expressamente proibido o uso de qualquer droga ou entorpecente. Não será tolerado brigas,
ou qualquer atitude violenta e suspeita, caso aja, os seguranças convidarão os participantes a
se retirarem do evento findando sua expulsão
Fica proibida a entrada com garrafas, bebidas alcoólicas ou qualquer objeto perfuro cortante.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao inscrever-se, o participante declara ter ciência de todas as normas presentes neste edital;
Ao participar deste campeonato, todos os participantes cedem ao evento o direito de
utilização de sua imagem e estão incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua
imagem divulgada através de qualquer meio midiático e gráfico em qualquer meio de
comunicação para usos informativos e promocionais relativos ao concurso, sem acarretar
qualquer despesa aos organizadores e renunciando ao recebimento de qualquer renda que
vier a ser auferida com tais direitos aos meios de comunicação.

Este regulamento pode ser alterado a qualquer momento sem aviso prévio pela equipe organizadora. As
alterações serão divulgadas no site www.capitalkidsbsb.com.br ou na página do evento no facebook.

Atenciosamente,
Equipe Capital Kids
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