
 

 

 

REGULAMENTO ARTÍSTICO 

RONCO DA CANÇÃO NATIVISTA 

 

   

 O CONCURSO DO RONCO DA CANÇÃO será apresentado em dois dias, na sexta-feira  

06/04/2018 e no sábado 07/04/2018. Os candidatos participarão e ganharão notas normalmente 

na sexta e no sábado. A participação na sexta-feira é facultativa. A participação no sábado é 

obrigatória. O candidato que participar em ambas, será validada e considerada a maior nota. 

 O CONCURSO DO RONCO DA CANÇÃO  será regido pelo seguinte regulamento: 

 1º : Será apresentado nos seguintes gêneros: 

1. Músicas Gaúchas 

2. Músicas Nativistas  

  2º - O concurso será em Categoria Única. 

 3º - Os candidatos poderão concorrer individualmente ou com mais participantes. 

 4º - Os concorrentes entregarão à comissão avaliadora 01 (uma) cópia legível da letra da 

música a ser apresentado. 

 5º - Os candidatos devem trazer seus instrumentos. 

 6º - Será disponibilizado pelo CTG Amor e Tradição aparelhagem de som. 

 7º - Não será permitido o uso de bateria. 

 8º - Poderão participar candidatos profissionais ou amadores. 

 9º - O concurso será realizado com no mínimo 03 (três) e no máximo 20 (vinte) 

participantes. 

 10º- Poderão ser apresentadas músicas autorais e/ou músicas já gravadas por cantores ou 

compositores dos gêneros mencionados no artigo 1º. 

 11º - Será aceito no máximo 4 (quatro) pessoas por grupo. 

 12º - A apresentação poderá ter no máximo 10 minutos. 

 13º - Inscrições gratuitas.   

 14º - O corpo de jurados será composto por pessoas conhecedoras do assunto e, 

convidados pela comissão organizadora DO RONCO DA CANÇÃO NATIVA. 
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 15º - Serão avaliados nos seguintes quesitos: 

a) Interpretação..................0 à 3 pontos 

b) Letra da música..............0 à 3 pontos 

c) Ritmo..............................0 à 3 pontos. 

d) Gestualidade...................0 à 1 ponto. 

 16º -  Caso a indumentária esteja incorreta ou inadequada, será descontado até 1 (um) 

ponto da nota geral de cada planilha. 

 17º - Caso exceder o tempo máximo de apresentação, será descontado 1 (um) ponto por 

cada minuto excedido. 

 18º - As decisões da comissão avaliadora serão irrecorríveis. 

 19º- As inscrições poderão ser feitas com a Comissão Organizadora da Invernada Artística 

do  CTG AMOR E TRADIÇÃO até o dia 04/04/18 pelo e-mail lucianehack@yahoo.com.br. 

Após esta data as inscrições somente no local do evento na sexta feira dia 06/04/2018 das 

18:00 h às 19:45. No sábado dia 07/04/2018 das 09:00 h à 12:00 h. 

 20º - O concurso ocorrerá na sexta-feira dia 06/04/2018 ás 20:00 h e, no sábado 

07/04/2018 a partir das 19:30 h. 

 21º- A premiação será composta por troféu e quantia em dinheiro conforme descrita no 

folder da programação do evento. 

 22º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora. 
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