
 

 

REGULAMENTO 

CONCURSO DE DANÇA GRUPO E SOLO 

 
 É de extrema importância que todas as regras sejam lidas até o final. 

Qualquer questionamento sobre o regulamento, por favor entrar em contato com 
a organização pelo instagram do BTS DAY Manaus. 

 
I - INSCRIÇÃO 

1. As inscrições são totalmente voluntárias e gratuitas. 

1.1 São 12 vagas para covers em geral, 6 vagas solo e 6 vagas 
em grupo; 

1.2 As inscrições acontecerão antecipadamente a partir do dia 

16/08, via link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaVPi-

lbCCf9hz53L6JyWJWiSJMseYm75Y6VH-

A5pOrWqeaw/viewform?usp=pp_url. O encerramento se 

dará pelo preenchimento total das vagas; 

1.3 No ato da inscrição, o participante deverá preencher todas as 

questões do formulário com as seguintes informações:  

 

Solo 

▪ Nome e idade; 

▪ Número para contato; 

▪ Nome e tempo da música; 

▪ Informar se a coreografia é autoral; 

▪ Link de um vídeo seu dançando (pode ser do google drive, 

youtube, instagram, facebook, twitter, tik tok e etc..). 

 

Grupo (limite de 7 pessoas) 

▪ Nome do grupo; 
▪ Número para contato; 
▪ Quantidade de pessoas que vão se apresentar; 
▪ Nome e idade dos integrantes que irão se apresentar; 
▪ Nome e tempo da música; 
▪ Informar se a coregorafia é autoral; 
▪ Link de um vídeo do grupo que irá se apresentar dançando 

(pode ser do google drive, youtube, instagram, facebook, 
twitter, tik tok e etc..). 
 

1.4 Não há limite de idade ou distinção de gênero sexual para se 

inscrever, todos serão bem vindos a se apresentar conforme 

a música que escolherem. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaVPi-lbCCf9hz53L6JyWJWiSJMseYm75Y6VH-A5pOrWqeaw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaVPi-lbCCf9hz53L6JyWJWiSJMseYm75Y6VH-A5pOrWqeaw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaVPi-lbCCf9hz53L6JyWJWiSJMseYm75Y6VH-A5pOrWqeaw/viewform?usp=pp_url


 
 

 

II - MÚSICA 

2. As músicas só poderão ser do grupo BTS. 

3. É responsabilidade dos participante, enviar a musica com 

antecedência para a organização via whatsapp. 

3.1 O tempo máximo de apresentação é de 6 minutos para cada 
participante/grupo; 

3.2 Podem ser usadas introduções, mashups e mixagens na 

música, contanto que não ultrapasse os 6 minutos cedidos para 

apresentação; 

4. Não serão aceitas alterações de música após o dia 23 de agosto. 
 

III - FIGURINO 

5. É obrigatório o uso de figurino. Não sendo necessario ser igual ao 

original, vamos aceitar inspirações e figurinos que se encaixem no 

conceito da música a ser apresentada, por isso pedimos que levem uma 

imagem impressa do artista/grupo usando o figurino no qual  se inspirou, 

5.1 A pessoa a se apresentar deverá trazer a imagem impressa 

(em papel ofício, impressão colorida) e entregar na recepção. 

tudo isso para que haja uma melhor avaliação da performance; 

5.2 O figurino precisa ser correspondente a música que foi 

escolhida para apresentação, sendo permitidos somente 

figurinos do music video, de alguma performance oficial ou de 

programas musicais; 

5.3 Novamente, para esclarecer: NÃO aceitaremos figurino no 

celular, como explicado no item 4.1; 

 

6. É de inteira responsabilidade do participante, os custos com a 

produção do figurino do cover a ser apresentado. 

 

7. Importante deixar claro que para os juízes e a organização do 

evento, roupa não tem gênero. Se apresente com o que você se 

sentir confortável e que esteja de acordo com os regulamentos 

citados acima. 

 

IV - APRESENTAÇÃO 

8. As apresentações do concurso se iniciam às 13h30. 

8.1 A ordem das apresentações será sorteada e compartilhada 

no instagram do evento, sendo que a equipe terá liberdade para 

trocar ordem de apresentações de músicas repetidas em 

sequência; 

 



 
9. Um júri especializado em k-pop estará à frente da comissão para 

atribuir pontos às apresentações, cujas notas serão consideradas 

plenas e também inquestionáveis 

 

 

 

10. Os pontos a serem avaliados serão: 

 

● Expressão facial (2,0 pontos); 

● Domínio da dança (4,0 pontos); 

● Figurino (2,0 pontos); 

● Técnica corporal (2,0 

pontos).  

 

Somando um total de 10,0 (dez pontos). 

Totalizando 30,0 (trinta) pontos, somando as notas dos 3 (três) 
jurados. 

 

11. O uso de backdancers (dançarinos de apoio) é estritamente 
proibido. 
 

12. O atraso na chamada para apresentação acarretará no desconto de 

-0,5 (menos cinco décimos) na somatória final dos pontos. 

 
V - PREMIAÇÃO 

13. Haverá premiação em dinheiro para os 3 primeiros colocados 

em grupo e o 1° solo; 

 

Premiação em grupo: 

1º Lugar: R$200 (duzentos reais).  

2º Lugar: R$150 (cento e cinquenta reais). 

3º Lugar: R$100 (cem reais). 
 
Premiação Solo: 
1° Lugar: R$100 (cem reais). 

  

14. Apenas os vencedores poderão retirar o prêmio. 

 
VI - DESCLASSIFICAÇÃO 

15. Os concorrentes que tomarem atitudes desrespeitosas e violentas 

para com o corpo de júri, a qualquer membro do staff e organização, os 

demais participantes, qualquer pessoa do evento; 

 



 
16. Após o início da competição, caso o participante não compareça, 

ele será automaticamente desclassificado; 

 

17. Utilização de material que possa prejudicar o andamento do 

concurso, sujando o local, etc; 

 

18. Não serão permitidas apresentações com animais, plantas ou 

objetos que possam sujar o local ou atingir a plateia, sob pena de 

desclassificação. 

 

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
19.   Lembrando que participantes menores de idades devem prestar 

atenção máxima no figurino e coreografia, com o intuito de não expor 
ou manchar a imagem da criança e o adolescente. Podendo ser 
vetada a participação caso isso seja feito. Sendo essa questão 
avaliada pelos organizadores. 

 

20. Todos os participantes cedem sua imagem para divulgação do 
evento, seja ela fotografada ou filmada. 

 

21.   O ato da inscrição atestam que o participante está ciente e de 
acordo com todas as regras aqui dispostas. 

 

22.   Em casos não constantes nestas regras serão resolvidos à parte 
pela organização do evento, cabendo a eles a decisão incontestável 
sobre qualquer caso que fuja às regras acima dispostas. 

 

 

Qualquer dúvida, entre em contato com a organização local do evento 
pela DM no     instagram: @BTSDAYMANAUS. 


