
condições de participação

INTRODUÇÃO:
• O concurso tem como objetivo dar a conhecer talentos dentro de todas as artes performativas (teatro, música, dança, etc...) e deste modo torná-los reconhecidos pelo seu talento;

As primeiras fases serão online.
A Final será presencial no Auditório Carlos Paredes, esta situação poderá ser alterada devido à situação pandémica que atravessamos.
A primeira e segunda fase será em Fevereiro e Março e a fase final será no final Março.

INSCRIÇÕES:
• Numa primeira fase os interessados terão de se inscrever enviando um email para juventude@jf-benfica.pt com nome completo, data 
  de nascimento e local de residência e terá de enviar 2 vídeos com max. de 4 min. cada, esses vídeos terão de ter boa qualidade de som 
   e de imagem;
• Será importante seguir a página da be.NEW.B no Instagram porque os vídeos serão lá colocados.
• Após a inscrição, um júri específico fará a escolha dos participantes e a sua divisão pelos dias específicos de cada programa;

VOTAÇÃO:
1. No dia em que um dos vídeos vai a concurso terá uma apreciação no final do programa
de um dos jurados, posteriormente abre uma votação nas redes socias em que o
público vota e o concorrente mais votado segue para a fase seguinte;
2. Na fase final o júri terá uma percentagem de voto bem como o público também.
- PRÉMIOS:

1 . Os 3 primeiros lugares ganham um prémio em vale ou em formação nos seguintes valores :
• 1º lugar: 750€;
• 2º lugar: 250€;
• 3º lugar: 150€;

NORMAS DO CONCURSO:
1. A inscrição só será válida respeitando tudo o que é referido neste documento (inscrições), e aquando a receção de um email da organização referindo a validação da inscrição;
2. Serão automaticamente excluídos os vídeos que contenham linguagem impropria ou imagens fora do contexto do concurso;
3. Idade mínima: 16 anos
4. Autorização de cedência de direitos de imagem.
5. Terão se ser enviados os riders técnicos antes da final com 8 dias de antecedência.
6. Todos os instrumentos serão da responsabilidade dos concorrentes.
7. Todo o material técnico de som e luz é fornecido pela Junta de Freguesia de Benfica.
8. A final poderá ter alguns convidados de cada finalista mas depende sempre do estado da pandemia na altura da final. 


