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REGULAMENTO – CONCURSO – SOLO INFANTIL 
 
É com grande prazer que apresentamos o regulamento do Concurso Solo Infantil. O E-Ventre será no dia 14 de 
junho de 2015, das 9h30 às 20h30, na Associação Hokkaido, R. Joaquim Távora, 605 Vila Mariana - São 
Paulo – próx. ao metro Ana Rosa.  
 
ITEM A – INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – INFANTIL 

 
1.Vagas: 3 a 6 
 
2.Idade: Alunas de 6 a 12 anos completos 
 
3. A ordem de apresentação é a ordem da compra. Ex. vaga/código IN 02 significa que é uma vaga de Concurso 
INfantil, a 2ª a se apresentar e assim, sucessivamente 
 
4.Inscrição: Full Pack R$80,00 por solo – (entrada liberada da bailarina e da(o) responsável através de nome na 
lista) 
 
5. Acesse www.lojaeventre.com.br e escolha a vaga. Pagamento com boleto e cartão de crédito. (dificuldade? 
encontrodedancadoventre@gmail.com) 
 
6. O pagamento, gerará um código transação PagSeguro com números e letras. Ele aparece no momento em que 
você faz a compra, no seu painel do PagSeguro e também no email que o PagSeguro envia para você.  
 

          
 
6.1 Preencha a ficha de inscrição on line no site www.e-ventre.com. Use o código de transação no campo 
indicado. Só serão aceitas inscrições com este código.  
 
7. Com este sistema, TODAS AS BAILARINAS (OS) PARTICIPANTES E CONVIDADAS (OS) DEVERÃO 
ENTRAR COM CONVITES  
 
7.1 CONVITES – Poderão ser adquiridos da seguinte forma 
 

 no dia do evento $20,00  

 no site www.lojaeventre.com.br – será enviado via correio ate dia 25/05/2015 

 no pagamento da inscrição “Full Pack “ – nome na lista no dia do evento 

 promoções do site/blog/facebook/twitter – grátis - nome na lista no dia do evento 
 
7.2 CONVITES CATEGORIA INFANTIL – esta categoria é a única em que a bailarina infantil estará com seu 
nome na lista de convidados VIP E-Ventre e, poderá colocar o nome do maior responsável pela bailarina Infantil (1 
entrada) sendo pessoal e intransferível -  
 
7.3 É de responsabilidade da bailarina solista, enviar o nome do convidado até dia 25/05/2015 via email 
encontrodedancadoventre@gmail.com Assunto “Cat Infantil VIP” 
 
7.4 Caso queira mais convite, poderá adquiri-los conforme item 7.1 
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8.Não nos responsabilizamos por objetos ou qualquer pertence dos participantes/convidados 
 
9.Em caso de falta, desistência, atraso, perda de pontos ou cancelamento da apresentação, o valor investido não 
será ressarcido 
 
10.É permitido filmar e fotografar com câmeras amadoras  – desde que não atrapalhe o trabalho dos profissionais 
que estarão no local. Caso o trabalho de filmagem e fotografia profissional esteja prejudicado, a coordenação do 
E-Ventre poderá intervir, recolhendo o equipamento e devolvendo ao final do evento. 
 
11. Qualquer situação que saia do contexto deste regulamento, é de decisão magma da Organização do E-Ventre 
 
12. Em caso de problemas administrativos/fisicos/juridicos da organização greve/calamidade pública, tumulto ou 
fator político/social sanitário/falta de água, luz etc, ou que coloque em risco o evento e participantes, o mesmo 
poderá ser adiado/interrompido, ficando sob a avaliação da Equipe E-Ventre a isenção de qualquer 
responsabilidade ou ônus.  
 
13. É proibido fumar na área interna do evento 
 
14. Menores de idade - crianças ou adolescentes: é de inteira responsabilidade da professora/líder responsável 
pelo grupo de dança,  apresentando a autorização dos pais ou responsáveis no dia do evento. Os mesmos 
deverão estar sempre acompanhados de um de seus responsáveis durante o evento.  
 
15.A partir do pagamento, todos os participantes envolvidos, bailarinos e convidados de cada 
academia/escola e afins, autorizam o uso de sua imagem para divulgação do evento e CONCORDAM 
INTEGRALMENTE COM ESTE REGULAMENTO 
 
 
ITEM B - INFORMAÇÕES ARTISTICAS – INFANTIL 

 
Especificamente em idade pré-escolar, as crianças estão descobrindo o mundo, seu corpo e suas capacidades. 
Nesta idade é muito importante a estimulação psicomotora. Através  da dança, a criança pode experimentar 
movimentos novos e diferentes; melhorar a coordenação motora; ter um domínio corporal melhor para executar os 
movimentos e ampliar o seu "acervo" motor com essas experiências. 
 
O objetivo maior da categoria infantil no E-Ventre, é incentivar e fazer com que a criança tome gosto pela 
arte de se apresentar, dançar com prazer e praticar uma atividade física. É interessante que a mesma participe 
de concurso, porém, pais e professoras, não devem incentivar a rivalidade, nem cobrar desempenho de suas 
filhas. O incentivo dos pais e professores após a competição, é mais importante que o próprio resultado.  
 
NÃO HAVERÁ  AVALIAÇÃO DO “CORPO DE JURADAS”, SOMENTE “VOTO POPULAR”. TODAS SUBIRÃO 
AO PALCO E RECEBERÃO BRINDES 
 
1.Estilo: musica baladi ou moderna. Recomenda-se o uso de musicas que tenha corais ou vozes infantis. 
 
2.Tempo de musica: máximo 3:00 minutos 
 
2.1 A musica deverá ser enviada até dia 25/05/2015 da seguinte maneira: 
 

 Nome da musica deverá ser substituida pelo código do E-Ventre Ex. IN02.mp3  

 Envio Via email – eventremusicas2015@gmail.com 

 Envio Via Correio para o endereço - E-Ventre Cx Postal 14547 CEP 03632-050 
 
Não receberemos o CD no Check in (salvo em situações especiais) 
 
2.2 Por segurança, além de enviar a musica antecipadamente, leve uma cópia do cd e tenha em mãos o 
mp3. 
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3. Acessório opcional - sua colocação e retirada deverá ser feita pela concorrente e é contada no tempo de 
apresentação da concorrente. 
 
4.Não será permitida:  

 utilização de animais (exceto cobras registradas no IBAMA),  

 materiais em cena como pétalas ou papel picado etc,  

 presença de músicos ao vivo,  

 produtos inflamáveis e fogo (exceto taças com vela, luz/lâmpada artificial nos candelabros – deverão ser 
notificados com antecedência para a equipe E-Ventre) 
 

5.Medida aproximada do palco: 5 mts de profundidade, 9,5 mts de largura e 4mts de altura 
 
ITEM C – SUGESTÕES CATEGORIA INFANTIL 

 
A maior preocupação nesta categoria é, a criança não parecer uma bailarina adulta, portanto, explore o lúdico e as 
brincadeiras. Dentro da apresentação infantil, é recomendado: 

 Movimentos básicos da dança do ventre 

 A expressão corporal, bem como a movimentação do corpo todo; pés, braços e postura altiva 

 Desempenho Rítmico - a capacidade de reconhecer e demonstrar com o corpo o ritmo tocado 

 A liberdade de evoluir da maneira que desejar 

 E principalmente demonstrar vontade de estar no palco fazendo com espontaneidade, o que gosta e o 
que combina com ela 

 
Imagem 
Pedimos uma atenção especial sobre a roupa da criança: 

 Funcionalidade da roupa - se a mesma permite a criança que execute os passos, gestos com agilidade, 
conforto etc 

 Maquiagem e cabelo – levemente maquiadas, condizente com a idade. Para cabelos, aconselhamos a usar 
uma presilha para que o mesmo não fique atrapalhando o rosto 

 Adequação à musica – Traje – adequar figurino conforme a apresentação. Ex. musica moderna com trajes 
modernos e musica clássica com traje clássico  

 Cuidado quanto ao zelo da imagem – fendas, decotes exagerados, roupas improvisadas, descosturadas e 
mal colocadas, a criança não poderá se apresentar 

 Acessórios da dança, (opcional) condizentes com a apresentação, em bom estado 
 

ITEM D – VOTAÇÃO E  CLASSIFICAÇÃO  

 
Não haverá  avaliação do “Corpo de juradas”, somente a “Voto Popular”. Todas subirão ao palco na ordem 
de classificação  e receberão brindes 
 
1. Todas as (os) participantes e público pagante acima de 16 anos, poderá votar em sua dupla preferida. 
Após a apresentação de todas as bailarinas, será aberta a votação que, durará 30 minutos 
 
1.1 Para participar desta categoria, é necessário enviar uma foto de rosto da bailarina até o dia 25/05/2015 para o 
email encontrodedancadoventre@gmail.com. O Nome da foto deverá ser substituido pelo código do E-Ventre Ex. 
IN02.jpg 
 
1.2 A ordem da urna é a mesma da ordem de apresentação. Ex a 2º bailarina a se apresentar, terá seu nomes 
como 2º da urna  
 
1.3 A votação será feita em um computador ou coletado manualmente e, o público poderá votar em uma bailarina, 
uma vez, em cada categoria. O controle será feito por uma colaboradora do E-Ventre/mesária através de pulseira 
que será distribuída no local de votação 
2. Resultado da Classificação 
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Será a bailarina que tiver mais pontos na votação popular. Porém não será anunciada como “vencedora”, 
apenas chamaremos uma a uma, na ordem de classificação do menor para o maior/“menos votada” para  a 
“mais votada” e todas serão homenageadas 
 
3. Premiação  
Todas as participantes subirão ao palco e receberão um brinde do E-Ventre  
Divulgação nos meios de comunicação do E-Ventre 
 
DESCLASSIFICAÇÃO E/OU PERDA DE PONTOS 

 Qualquer situação que saia do contexto deste regulamento é de decisão magna da Coordenação do Evento. 

 A Equipe E-Ventre é soberana para resolver casos omissos neste  regulamento, e realizar quaisquer 
mudanças necessárias, não cabendo recurso judicial. 

 
Obrigada por participar do E-Ventre! 
Boa Sorte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


