Sétima Região Tradicionalista

CONEXÃO EM VERSOS - 1 Festival de Declamação Online da 7RT
A Sétima Região Tradicionalista engajada no fortalecimento de nossas tradições, bem
como preocupada em manter nossas atividades juntos aos amantes da nossa tradição, neste
período em que estamos passando, devido ao Covid19(coronavírus), promove aos
tradicionalista da 7ª RT o primeiro CONEXÃO EM VERSOS.
Esse primeiro concurso de declamação será totalmente on line, onde os participantes
farão suas apresentações diretamente de suas residências, ou CTG, mas sem aglomeração de
pessoas, seguindo as regras e normas das autoridades competentes.
Esta primeira edição fica restrito aos concorrentes das entidades pertencente à 7ª
Região Tradicionalista.
Obs. Como se trata da primeira edição ajustes neste regulamento poderão ocorrer.
Tais ajustes serão divulgados via rede social.

Regulamento
O concurso a será realizado nos dias 02 e 03 de maio com início às 08:00hs da manhã,
sendo totalmente on-0line, e transmitido via rede social.
Os participantes poderão concorrer nas categorias prenda e peão sendo; Pré-mirim,
Mirim, Juvenil e Adulto, obedecendo as respectivas idades para cada categoria conforme
regulamento MTG.
Cada concorrente terá o tempo máximo de 10 minutos para executar a sua
apresentação, as apresentações serão definidas por sorteio, e cada concorrente terá um
horário certo para fazer a sua apresentação. Exemplo Prenda de nome X, do CTG X fará sua
apresentação às 8:10, então neste horário o concorrente terá que fazer a sua apresentação,
não podendo ser em outro horário.
A apresentação deverá ser transmitida AO VIVO, para tanto a comissão avisará com
antecedência a plataforma para transmissão bem como o referido acesso. Não será aceito a
postagem da apresentação via gravação. Terá que ser uma transmissão instantânea (live) no
momento em que executar a sua poesia.
Caso o concorrente não faça sua apresentação no horário que o mesmo for sorteado,
automaticamente o mesmo estará eliminado.
O concorrente não poderá ultrapassar o tempo limite que é de 10 minutos para sua
apresentação.
O concorrente deverá estar devidamente pilchado, e posicionar a câmera conforme
orientação da comissão, para que se tenha um melhor foco no momento da apresentação.
Obs: para que o concorrente não tenha problemas no momento da transmissão é
importante que não se tenha conexão simultâneas de outros aparelhos na mesma internet,
somente o dispositivo que vai transmitir a live.

Sétima Região Tradicionalista
O concorrente deverá enviar junto com a inscrição, um anexo da poesia que irá
executar no dia de sua apresentação.
As inscrições deverão ser realizadas via e-mail da 7ªRT setimaregiao@hotmail.com até
o dia 29 de abril de 2020 às 23:59Hs.
Deverão conter na inscrição, Nome do concorrente, data de nascimento, nº do cartão
tradicionalista e nome da entidade, e-mail e telefone (whats) que representa.
O sorteio será realizado no dia 30 de abril de 2020 às 19hs, e após será postado a
ordem de apresentação no facebook da 7ª RT.
Para o conhecimento de todos, a avaliação será feita por pessoas que tenham
entendimento e conhecimento na área, sendo que cada avaliador acompanhará as
apresentações diretamente de sua residência, sem ter o contato um com o outro, após as
planilhas serão enviadas a 7ª RT, onde serão somadas as notas das mesmas, de cada avaliador
e assim somente a comissão organizadora saberá quem é o referido vencedor.
A divulgação dos resultados será em um evento presencial, com data a ser divulgada
posteriormente, e com a devida liberação das autoridades públicas, e com o devido controle
do coronavírus.
A comissão organizadora reserva o direito de alteração neste regulamento, caso seja
necessário, para isso todos serão avisados, de tais alterações.
Serão premiadas todas as categorias do 1º a 5º lugar com troféu.
Passo Fundo, 21 de abril de 2019

_____________________________________________________________________________

FICHA INSCRIÇAO (dados):
Nome do concorrente:
Data Nascimento:
Categoria:
Cartão tradicionalista:
Entidade Tradicionalista:
e-mail:
Telefone (whatsapp):

Obs. não esquece de anexar junto ao e-mail texto da poesia que será executada.

