02/09

TEATRO DO CIC
BEIRAMAR SHOPPING

REGULAMENTO
Inscrições

- Online (até 30/08) no site www.premiodesterro.com.br
ou
- Presencial (de 29/08 a 02/09) na secretaria do Festival, localizada no Centro Integrado
de Cultura (CIC). No dia 02/09, a inscrição deverá ser realizada até às 8h30 da manhã.
O número de inscritos por estilo será limitado. Por isso, a organização poderá encerrar as
inscrições antes do prazo previsto.

Valor (Taxa de inscrição)

Seletiva: 2kg de alimento não perecível (exceto sal)
Competição (Batalhas): R$40,00 por pessoa e por categoria, nos estilos Hip Hop Dance e
Breaking

Estilos
- Breaking
- Hip Hop Freestyle (RnB - anos 2000)

Credenciamento
Os dançarinos deverão chegar impreterivelmente até às 9h do dia 02/09 (domingo) para o
credenciamento. Caso o dançarino não se apresente, poderá ser desclassificado.
Após o credenciamento ser realizado, o participante será encaminhado para o local
da seleção.

Seletiva
A seletiva acontecerá no dia 2 de setembro, no Centro Integrado de Cultura, entre
9h e 12h.
Cada participante terá até 1 minuto para demonstrar individualmente seu conhecimento.
A escolha dos cabeças de chave ficará a critério da Comissão do evento.
Os campeões de cada estilo das batalhas de 2018 já estão garantidos em suas categorias
para a batalha de 2019, sem haver necessidade de participação nas
eliminatórias/seletivas. Caso o vencedor não possa comparecer, o vice-campeão será
convidado.

9° PRÊMIO DESTERRO - FESTIVAL DE DANÇA DE FLORIANÓPOLIS
28/08 A 02/09 / TEATRO DO CIC / FLORIANÓPOLIS / SC

Batalhas
As Batalhas ocorrerão no domingo, dia 2 de setembro, a partir das 16h, no palco instalado
no vão central do Beiramar Shopping (Rua Bocaiúva, 2468, Centro, Florianópolis).
Todos os dançarinos classificados deverão estar à disposição da organização
impreterivelmente às 15h para ensaio técnico e concentração.
Cada participante terá direito a duas (02) entradas de 1 minuto cada, alternadas entre os
participantes.
Na disputa da grande final, cada dançarino terá direito a três (03) entradas, também com 1
minuto cada.
Toques e gestos obscenos são estritamente proibidos, sob pena de desclassificação
a critério dos jurados;
Julgamento. Os jurados determinarão o vencedor ao término de cada batalha.

Premiação
A premiação será no valor de:
• R$ 800,00 para o 1º lugar de cada estilo (Breaking e Hip Hop).
• R$ 200,00 para o 2º lugar de cada estilo (Breaking e Hip Hop).
Importante: O pagamento do prêmio da batalha será realizado no prazo de até 30 dias
após o festival.

Considerações Finais
Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela coordenação do evento.
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