REGULAMENTO - FESTIVAL
01) Cada clube participante poderá apresentar até 02 (dois) números, podendo apenas 1 (um) ser
dupla ou solo. O tempo total máximo de apresentação por clube não poderá, de forma alguma,
exceder a 12 (dose) minutos;
02) O tempo máximo para cada apresentação será de:
Grupo – 7 min;
Solo, Dupla, Trio ou Quarteto – 4 min;
03) Não haverá limite de patinadores na pista no momento da apresentação;
04) Poderão ser usados acessórios (cadeiras e alegorias, entre outros) nas apresentações dos grupos
e estas são de inteira responsabilidade do clube participante;
05) Cada clube poderá inscrever até 2 (dois) responsáveis por camarim, 01 (um) Dirigente, 02 (dois)
Técnicos e/ou Coreógrafos, 1 (um) Técnico de som e luz;
06) A taxa de inscrição será de R$ 50,00 por clube + R$ 20,00 por atleta. O pagamento será realizado
somente através de BOLETO BANCÁRIO. O boleto terá vencimento para 5 (cinco) dias após o envio
das inscrições de cada clube, em caso de atraso ele será encaminhado automaticamente para
protesto, 10 (dez) dias após o vencimento. O pagamento do boleto poderá ser realizado via internet
banking, nos caixas eletrônicos e agencias lotéricas até a data do vencimento, após somente poderá
ser pago na boca do caixa dentro de qualquer agência Bradesco. Sob circunstância alguma serão
aceitos pagamentos realizados diretamente aos organizadores, mesmo em caso de atraso, estes
deverão ser realizados conforme uma das opções acima. Boletos que ainda estiverem em aberto na
data do evento inviabilizarão a participação do clube. Para emissão do boleto, deverá ser preenchida e
enviada a ficha anexa “RODAS DA SERRA 2017 – INFORMAÇÕES DE COBRANÇA”. Para clubes
que participarem do Festival e da Copa, os valores de inscrição serão somados em um único boleto;
07) Serão determinados pela comissão organizadora os horários de treino e reconhecimento de pista
para cada clube, sendo que para cada dança inscrita o clube terá direito a 10 (dez) minutos de
reconhecimento, totalizando o máximo de até 20 (vinte) minutos;
08) Os clubes participantes deverão cumprir os horários estipulados, estando no local de ensaios com
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos em relação ao horário marcado para treino e antecedência
mínima de 1 (uma) hora em relação ao horário do espetáculo para
assegurar o bom andamento do evento, evitando atrasos e
contratempos;
09) Atletas, técnicos, dirigentes e responsáveis deverão usar suas
credenciais de identificação durante todo o evento para assegurar a
gratuidade no ingresso ao espetáculo, exceto no momento de sua
apresentação;

10) Somente poderão acessar ao cortinado e bastidores, as pessoas identificadas com a credencial
oficial do evento, esta assegura a entrada gratuita, bem como a livre circulaç ão na área destinada ao
camarim;
11) As delegações participantes deverão zelar pela ordem e disciplina, mantendo-se em silêncio
quando estiverem ocupando a área de espera;
12) O ingresso terá o custo popular de R$ 10,00. Somente serão isentos deste custo os atletas e
demais pessoas credenciadas. Crianças com até 3 (três) anos de idade também terão gratuidade
mediante comprovação. Todos os demais acompanhantes pagarão ingresso. Cumprindo a lei da meiaentrada, nos casos em que ela se aplicar, o ingresso custará apenas R$ 5,00 e será indispensável a
apresentação de documento que comprove o benefício;
13) O clube sediante não se responsabilizará por qualquer objeto durante o período do Festival;
14) Cada delegação será responsável por seu deslocamento;
15) Todo o material de inscrição deverá ser encaminhado em 1 (um) único e-mail para
rodasdaserra@gmail.com até o dia 11 de agosto de 2017 (sexta-feira), sob o título “INSCRIÇÕES –
NOME DO CLUBE” (tudo em maiúsculo), juntamente com as demais solicitações previstas no
regulamento. NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO!
16) As músicas de cada coreografia deverão ser enviadas exclusivamente por e-mail, obedecendo o
mesmo prazo estipulado para as inscrições. Não aceitaremos músicas em pendrives, CD’s ou
similares, para que possamos ter a playlist já pronta nos reconhecimentos de pista, evitando atrasos e
contratempos. A nomenclatura do arquivo de áudio (música) deverá ser exatamente a mesma
preenchida na ficha de inscrição, acompanhada do nome do clube, conforme exemplo a seguir: “Nome
da Coreografia – NOME DO CLUBE”;
17) Estão aptos a participar, todos clubes, filiados ou não à Federação Gaúcha de Patinagem;
18) Cada clube receberá 1 (um) troféu de participação, bem como um kit contendo brindes especiais
de nossos apoiadores.
19) Os atletas receberão, cada um, 1 (uma) lembrança do festival.

