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Regulamento 7º Encontro de Dança  

Este regulamento tem como finalidade estipular as regras gerais para a participação no 

7º. Encontro de Dança da Secretaria de Esportes. 

1- Objetivo: Proporcionar aos bailarinos/dançarinos oportunidade de demonstrar sua arte, 

motivando-os a prosperar.  

2- O Encontro de Dança será realizado no dia 28/09/2019 às 19 horas no Cine Teatro e cada 

música poderá ter a duração de no máximo 4 min. 

3- Deverá ser enviado para o e-mail esportes.administracao@extrema.mg.gov.br a ficha de 

inscrição devidamente preenchida (deverá ser requerida por e-mail) e em conjunto com a 

inscrição, o vídeo com a coreografia apresentada. Se caso repetir músicas, prevalece quem 

enviou primeiro. 

4- Trazer a música a ser apresentada na Secretaria de Esporte (poliesportivo de Extrema), até no 

máximo 1 semana antes da apresentação, para organização de todas as músicas, e ordens do 

cronograma, para que tudo esteja alinhado no dia. Quem for de outra cidade pode trazer no dia 

através do PEN DRIVE com faixa única. 

5- Em caso de conteúdo INAPROPRIADO será pedido para substituição do passo. 

6- As inscrições iniciam no dia 19/08 e se encerram no dia 19/09, não abrindo exceções após esta 

data. 

7- O Encontro de Dança terá no máximo 22 grupos, portanto não atrase nas inscrições. 

8- ENSAIO GERAL Será no dia 28/09/2018 (mesmo dia) às 13h 00min no Cine Teatro. Será 

obrigatório a participação de todos os grupos - vamos explicar como será o evento e onde os 

bailarinos irão ficar durante a apresentação, para que na hora não haja dúvidas e nem atrasos por 

conta de posicionamentos. 

9- É de responsabilidade da Comissão Organizadora estabelecer a seqüência de execução das 

coreografias. 

10- Será permitida somente 3 músicas por gênero musical e de grupos distintos, exceto Pop pela 

diversidade.  

11- Não serão aceitos apresentações solos. 

12- O grupo que usar qualquer tipo de material (cadeira, jump, lenço, pompom, etc.) na 

apresentação, terá que ter a responsabilidade de deixar o palco em ordem para o próximo grupo, 

sendo proibida a utilização de fogo, água e outros elementos que possam prejudicar o palco e as 

demais apresentações. 

13- Favor chegar com 1 hora de antecedência para a apresentação, não se esquecendo de 

informar a comissão organizadora do evento sobre qualquer alteração. 

14- Cada grupo irá fazer o cumprimento final ao público logo após os 3 segundos do término da 

coreografia. 

15- O bailarino será liberado após a última apresentação em respeito aos demais grupos. O 

evento terá duração de aproximadamente 1h30min.            
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