7ª MOSTRA DE BANDAS

Sindicato dos Bancários e Financiários de Curitiba e região
REGULAMENTO
01) DA REALIZAÇÃO
A 7ª Mostra de Bandas é um evento promovido pelo Sindicato dos Bancários e Financiários de
Curitiba e região e acontece no dia 10 de novembro de 2018, na Sede Campestre da entidade.
As bandas que se inscreverem devem estar cientes do seguinte regulamento:
02) DAS INSCRIÇÕES
02.01) DOS PRAZOS
- As inscrições vão do dia 01 a 31 de outubro de 2018, no site www.bancariosdecuritiba.org.br,
por meio de formulário on-line disponível.
02.02) DAS REGRAS PARA INSCRIÇÃO
- Para se inscrever, é obrigatório que a banda tenha pelo menos um integrante que seja
bancário ou financiário sindicalizado, que deve ser identificado com o número da matrícula
sindical ativa;
- Não será cobrada taxa de inscrição.
02.03) DOS SELECIONADOS
- No dia 10 de novembro de 2018, há limite de apresentação de 07 (sete) bandas;
- O Sindicato dará preferência a bandas que não participaram das edições anteriores da
Mostra de Bandas. Caso o número de inscritos seja maior que 07 (sete), bandas inéditas terão
preferência e haverá sorteio entre as bandas que já participaram.
- Se houver mais de 07 (sete) bandas inéditas, também será realizado sorteio entre elas; terão
preferência bandas de diferentes estilos musicais.
02.04) DA REUNIÃO PREPARATÓRIA
- Será realizada no dia 06 de novembro de 2018, às 19h00, no Espaço Cultural e Esportivo (Rua
Piquiri, 380 – Rebouças) uma reunião com as bandas inscritas, para sorteio de quais tocarão no
dia 10 de novembro (caso necessário) e demais encaminhamentos;
- É obrigatória a participação de pelo menos um integrante de cada banda, sob pena de
cancelamento da inscrição caso ninguém participe;
- Durante a reunião, o representante da banda deverá apresentar a play list a ser executada na
7ª Mostra de Bandas;
- Os integrantes das bandas que efetivamente irão se apresentar ganham dois ingressos. Os
ingressos para convidados serão vendidos pelo Sindicato.
02.05) DA AUTORIZAÇÃO DE USO DE NOME E IMAGEM
- Ao se inscrever, as bandas concordam com a utilização e veiculação de seus nomes e imagens
nos materiais diversos de divulgação do Sindicato, bem como a reprodução de suas músicas.

03) DA MOSTRA
03.01) DAS APRESENTAÇÕES
- As apresentações ocorrem no dia 10 de novembro de 2018, com início às 11h00, na Sede
Campestre do Sindicato;
- Cada banda terá 45 (quarenta e cinco) minutos para se apresentar (regulagem de som mais
show);
- As bandas deverão seguir a play list apresentada na reunião do dia 06 de novembro;
- As apresentações podem ter canções próprias e covers de outras bandas;
- Esta não é uma mostra competitiva, portanto não haverá premiação.

