REGULAMENTO

Festival de Bandas

Rock no Lago
2018

UMUARAMA – PARANÁ

1 – PROMOÇÃO
O Festival de Bandas “Rock no Lago” é uma realização da Prefeitura
Municipal de Umuarama-PR através da Fundação de Cultura e Turismo.
2 - OBJETIVOS
O Festival de Bandas “Rock no Lago” tem como objetivos incentivar e
promover Bandas de Rock da cidade de Umuarama, sem caráter
competitivo.
3 – PROGRAMAÇÃO
3.1 – PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 02/05/2018 a 20/05/18. A ficha de
inscrição está disponível no site: fculturaturismo.umuarama.pr.gov.br;
3.2– SELEÇÃO: serão selecionadas 09 (nove) bandas de rock da
cidade de Umuarama através de vídeos enviados no ato da inscrição. O
resultado será divulgado a partir de 04/06/18 através do site:
fculturaturismo.umuarama.pr.gov.br;
3.3 – CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: após o resultado da
seleção, as bandas selecionadas deverão confirmar sua participação até o
dia 08/06/18 através do e.mail: fundacaocultural@umuarama.pr.gov.br;
3.4 – CRONOGRAMA DAS APRESENTAÇÕES: a ordem das
apresentações serão divulgadas a partir de 15/06/18 através do site:
fculturaturismo.umuarama.pr.gov.br;
3.5 – APRESENTAÇÕES: as apresentações acontecerão no dia 30 de
junho de 2018, a partir das 15h30, no Lago Aratimbó de Umuarama –
Espaço da Feira.

5- INSCRIÇÕES
5.1 - As inscrições serão realizadas do dia 02 (dois) de maio de 2018
até o dia 20 (vinte) de maio de 2018.
5.2
–
A
Ficha
de
Inscrição
encontra-se
no
site:
fculturaturismo.umuarama.pr.gov.br
5.3 – Poderão se inscrever Bandas de Rock com no mínimo 03 (três)
integrantes.
5.4 - Não é permitido que o músico inscreva-se em mais de uma
banda.
5.3 - As inscrições são GRATUITAS e podem ser realizadas das
2

seguintes formas:
5.3.1 – Via e-mail, devendo conter neste e.mail:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (no
anexo do e-mail);
b) Link do YOUTUBE de vídeo de até 5 minutos, gravado pela
banda inscrita, para fins de seleção;
5.3.2 – Via Messenger pela Fanpage da Fundação de Cultura e
Turismo de Umuarama no Facebook:
a) Anexar ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada;
b) Anexar vídeo de até 5 minutos, gravado pela banda, para fins
de seleção;
6- APRESENTAÇÕES
As apresentações acontecerão no dia 30 de junho de 2018, com início
às 15h30, no Lago Aratimbó de Umuarama - Espaço da Feira, onde a
Prefeitura Municipal montará a estrutura de palco, som e iluminação.
6.1 – Os grupos deverão estar no local da apresentação com pelo
menos 30 (trinta) minutos de antecedência da sua apresentação;
6.2 – Cada banda selecionada terá o tempo de 50 (cinquenta) minutos para
preparação de palco e apresentação;

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 – As bandas inscritas, bem como seus integrantes, concordam ao
se inscreverem, em conceder ao evento o direito de uso de imagem, em
caráter definitivo e gratuito, em relação às fotos e filmagens realizadas
durante o evento;
7.4 – Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Festival
de Bandas “Rock no Lago”.

Umuarama – PR, 02 de maio de 2018.
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