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REGULAMENTO – MOSTRA  – TRIO 

 

É com grande prazer que apresentamos o regulamento da Mostra Não Competitiva Grupo. O E-Ventre será no dia 05 de junho 

de 2016, das 9h30 às 20h30, na Associação Hokkaido, R. Joaquim Távora, 605 Vila Mariana - São Paulo – próx. ao metro Ana 

Rosa.  

 

ITEM A – INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – MOSTRA TRIO 

 

1. Idade mínima: 12 anos completo 

1.1. Quantidade exata de Integrantes: 03 

2. A ordem de apresentação é a ordem da compra. Ex. vaga GT9 - 14h30 significa que  é uma vaga de Grupo Trio , o 9° a se 

apresentar ás 10h20 . 

3. Tempo de música: até 4min 

4. Inscrição:  Full Pack – entrada liberada das bailarinas participante, com nome na lista 

4.1. Acesse www.lojaeventre.com.br e escolha a vaga. Pagamento com boleto e cartão de crédito. (dificuldade? 

encontrodedancadoventre@gmail.com) 

4.2. O pagamento, gerará um Código Referência PagSeguro. 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.  

4.3. Preencha a ficha de inscrição on line no site www.e-ventre.com até o dia 25/05/2016. Use o Código de Referência no 

campo indicado. Só serão aceitas inscrições com este código.  

 

 
 

 

5. Com este sistema, TODAS AS BAILARINAS (OS) PARTICIPANTES E CONVIDADAS (OS) DEVERÃO COMPRAR 

SEUS CONVITES através do site www.lojaeventre.com.br ou, na portaria ou no dia do evento. Não serão deixados 

convites na porta e nem sistema de nome na porta. 

5.1. CONVITES – Poderão ser adquiridos da seguinte forma: 

5.1.1. no dia do evento $20,00  

5.1.2. no site www.lojaeventre.com.br – será enviado via correio ate dia 25/05/2016 

5.1.3. no pagamento da inscrição “Full Pack“ – retirado no dia do evento 

5.1.4. promoções do site/blog/facebook/twitter – grátis - nome na lista no dia do evento 

6. Não nos responsabilizamos por objetos ou qualquer pertence dos participantes/convidados 

7. Em caso de falta, desistência, atraso ou cancelamento da apresentação, o valor investido não será ressarcido 

8. 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. 

9. Qualquer situação que saia do contexto deste regulamento, é de decisão magma da Organização do E-Ventre 

10. 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.  

11. É proibido fumar na área interna do evento 

12. 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.  

13. 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 
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ITEM B - INFORMAÇÕES ARTISTICAS – MOSTRA - TRIO 

 

Mos.tra sf (der regressiva de mostrar) 1 Ato ou efeito de mostrar. 2 Manifestação, sinal. 3 Exibição. 4 Aparência, aspecto, 

exterioridade. 5 Exemplar, modelo, tipo ... sf pl Aparências, atos exteriores, gestos, manifestações, sinal. À m.: à vista de 

todos; patentemente 

 

A Mostra Trio E-Ventre, contempla todos os estilos de dança entre eles: street dance, dança cigana, tribal, jazz, dança de salão, 

etc.  sem preconceito 

 

Apresentação de 3 integrantes, com musicas clássica, moderna, folclores e todas as variações da musica árabe ou não, seguindo 

este regulamento  

 

 Estilo:  Todos os estilos de dança  

1. A musica deverá ser enviada até dia 25/05/2016 da seguinte maneira: 

1.1. Nome da musica deverá ser substituida pelo código do E-Ventre Ex. GT02.mp3  

1.2. Envio Via email – eventremusicas2016@gmail.com 

1.3. Envio Via Correio para o endereço - E-Ventre Cx Postal 14547 CEP 03632-050 

1.4. Não receberemos o CD no Check in  

1.5. Caso não envie na data estipulada, será cobrada uma taxa de R$20 por música para recebimento no dia/check in 

1.6. Por segurança, além de enviar a musica antecipadamente, leve uma cópia do cd e tenha em mãos o mp3 mas não será 

necessário entregar no check in. 

3. Acessório: permitido (opcional) - porém o mesmo terá que ser condizente com o estilo. Sua colocação e retirada deverá ser 

feita pela(s) concorrente(s) 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. Participação: Todas as identidades de gêneros  – profissionais , alunas(os), estudantes e amador(as) 

6. Qualquer infração a este regulamento serão descontados 5 votos da pontuação final; 

7. Medida aproximada do palco: 5 mts de profundidade, 9,5 mts de largura e 4mts de altura 

 

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! 
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