MUSIC FESTIVAL
2018
O projeto Music Festival tem como objetivo reconhecer e incentivar o talento dos estudantes
na prática instrumental.
O festival será interno e aberto aos estudantes e professores com grupos musicais, bandas,
os quais compartilharão muita música.
REGULAMENTO
1. Os candidatos devem ser estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio do
Colégio Positivo.
2. O grupo instrumental, deve ter no máximo oito participantes por grupo. Podendo ter backing vocal,
totalizando no máximo oito participantes.
3. O estudante poderá participar de apenas um grupo na apresentação do Festival.
4. Cada grupo deverá apresentar uma peça de livre escolha, podendo ser nacional ou internacional,
não podendo ultrapassar cinco minutos de duração.
5. A apresentação deverá ser ao vivo, com estudantes da instituição e apoio dos professores da
instituição se necessário. Os professores podem dar apoio e tocar em mais de um grupo.
6. O colégio disponibilizará apoio dos professores de música e os instrumentos no dia do evento:
piano digital ou teclado, guitarra, violão, cajon, bateria e dois microfones.
7. A inscrição deverá ser feita dentro do prazo entre 10 a 21 de setembro, no Departamento de
Esporte e Cultura de sua unidade.
8. Para garantir sua participação no Festival, o grupo deverá entregar a ficha de inscrição e a
autorização individual de uso e reprodução de imagem e som, preenchidas e assinadas.
9. Cada participante receberá um certificado de participação.
10. O evento é interno, não sendo aberto ao público e acontecerá nas dependências do Colégio
Positivo nos dias:
09 de outubro, 3ª. feira no Colégio Positivo Júnior para alunos desta unidade.
10 de outubro, 4ª. feira, no Colégio Positivo Internacional para alunos desta unidade.
11 de outubro, 5ª. feira, no Colégio Positivo Ambiental para alunos desta unidade.
Todos os candidatos devem ler e concordar com o regulamento.
Mais detalhes serão enviados posteriormente, após as inscrições realizadas.
O Colégio Positivo conta com a participação de todos e segue à disposição para
esclarecimentos.
Atenciosamente,
Prof.ª Ana Schreiber
Assessora de Música do Colégio Positivo

MUSIC FESTIVAL
FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

TURMA

1._________________________________________________________________

_______

2.__________________________________________________________________

_______

3.__________________________________________________________________

_______

4._________________________________________________________________

_______

5._________________________________________________________________

_______

6._________________________________________________________________

_______

7._________________________________________________________________

_______

8._________________________________________________________________

_______

Nome da música: ________________________________________________________________

Autor da música: ________________________________________________________________

MUSIC FESTIVAL
AUTORIZAÇÃO DE USO E REPRODUÇÃO DE IMAGEM E SOM DE VOZ
(individual por candidato)

Na condição de responsável legal pelo aluno(a) abaixo indicado(a), autorizo a POSITIVO
EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.343.359/0001-97, a utilizar e reproduzir a sua imagem e som de voz, registrados durante o
MUSIC FESTIVAL 2018 do Colégio Positivo, em campanhas promocionais e institucionais, sejam
estes destinados à divulgação ao público em geral e/ou apenas entre pais e alunos da instituição,
independentemente da mídia utilizada. A presente autorização é realizada sem ônus e por prazo
indeterminado, possuindo eficácia em todo território nacional ou estrangeiro.

Curitiba, ________ de setembro de 2018.

Nome do responsável: ___________________________________________________________
Assinatura do responsável: ________________________________________________________

Aluno: ________________________________________________________________________
Assinatura do aluno: _____________________________________________________________

