
1. Regulamento: 

Data de Inscrição: 12/12/2019 a 05/01/20 

Data de seleção das 12 bandas que irão se apresentar: 06 a 08/01/20 

Forma de inscrição: Através do portal tconline.com.br. Cada participante deverá encaminhar 

um vídeo com uma apresentação de no máximo 3 minutos. Além disso terão que preencher 

uma ficha cadastral, disponível no próprio site e assinar um termo aceitando o regulamento.  

Todos os 12 selecionados irão se apresentar na Praça Wilson Gomes, entre os dias 15,16,22 e 

23/01/20, conforme agendamento proposto pela organização do evento.  

Todos os shows terão duração de 1 hora. 

As apresentações serão sempre no período de 18 as 24 HORAS nos dias citados no item acima. 

A votação será feita no site tconline.com.br durante os dias 24/01 A 29/01/20. 

Os três vencedores deverão se apresentar novamente no dia 30/01/20, de forma gratuita, na 

Praça Wilson Gomes, em horário a ser definido em conjunto com a Prefeitura de São Mateus. 

 

2. Premiação: 

1º Lugar: R$ 2.000,00 + gravação de música em vídeo + matéria especial na Tribuna do Cricaré 

e no TC Online + inserção de música na programação da Rádio Kairós. 

2º Lugar: R$ 1.000,00 + matéria compartilhada com 3º colocado na Tribuna do Cricaré e no TC 

Online + participação na Rádio Kairós. 

3º Lugar: R$ 500,00 + matéria compartilhada com 2º colocado na TC e no TC Online 

 

Para inscrição os participantes deverão imprimir a ficha cadastral e o termo de 

responsabilidade disponíveis no link abaixo. Os dois devem ser devidamente preenchidos, 

assinados e enviados para alexandrecastro.redetc@outlook.com. No “assunto” deverá constar 

o nome da banda e Guriri Music Festival, conforme exemplo abaixo:  

Assunto: “Guriri Music Festival – Inimigos do Som” 

Reforçamos que as inscrições são gratuitas!!!! 

Boa sorte a todos! 

mailto:alexandrecastro.redetc@outlook.com


3. Ficha de Inscrição: 

 
Nome da banda:________________________________________________________________ 

 

Razão Social ou nome do responsável:______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CPF/CNPJ:______________________________ 

 

Endereço completo (Av/Rua, nº, bairro, cidade, estado e cep):__________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Telefone(s):___________________________________________________________________ 

 

Conta para depósito de possível prêmio:____________________________________________ 

 

Termo de Responsabilidade: 

Cada banda/artista participante estará ciente de que os shows serão gratuitos (incluindo 

direito de imagem e autoral, AUTORIZANDO DESDE JÁ A UTILIZAÇÃO DAS IMAGENS GERADAS 

NO FESTIVAL E AS IMAGENS ENVIADAS PARA INSCRIÇÃO EM AÇÕES DE PROMOÇÃO E 

DIVULGAÇÃO) e que os três vencedores terão que repetir o show em data e horário 

determinados pela organização do evento desde que avisado com 48 horas de antecedência.  

A organização não se responsabiliza por instrumentos deixados ou perdidos no local, sendo de 

responsabilidade do artista/banda o zelo do mesmo 

O transporte até o local de apresentação fica por conta de cada participante, não tendo 

responsabilidade para a organização qualquer problema que surgir no caminho 

A não apresentação na data e horário previamente determinados acarreta na eliminação 

automática do participante.  

Os valores da premiação só serão depositados após o show dos campeões que deverá 

acontecer no dia 30/01/20. Caso um desses participantes não realize o show TODOS os 

benefícios ficarão retidos e não serão repassados ao vencedor 

Em caso de qualquer agressão física ou similar o participante estará automaticamente 

eliminado 

Em caso do uso de qualquer ilícito o participante será desclassificado. 

 

 

____________________________, ________ de ______________________ de ____________ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Participante/Responsável 


