★ REGULAMENTO ★
1º THE SAILOR ELVIS CONTEST ★ 16/08/2014
O 1º The Sailor Elvis Contest é promovido, organizado e dirigido por Rock Faria Bar e
Restaurante Ltda. (The Sailor Legendary Pub), pessoa jurídica de direito privado regularmente
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº
14.166.807/0001-03, com sede nesta Capital do Estado de São Paulo na Av. Brigadeiro Faria Lima,
nº 2776, CEP 01451-000, bairro de Pinheiros.

1 ★ OBJETIVO DO CONCURSO
O objetivo do 1º The Sailor Elvis Contest é encontrar artistas que personifiquem, da melhor forma
possível, o grande Rei do Rock – Elvis Presley – analisando a caracterização, performance no palco,
qualidade musical, forma de cantar e o carisma.

2 ★ REGRAS GERAIS:


O concurso ocorrerá no dia 16/08/2014 a partir das 17hs no The Sailor Legendary Pub (Av.
Brigadeiro Faria Lima, nº2776, Pinheiros);



Durante a fase de inscrições a Comissão Organizadora do Evento realizará uma pré-avaliação dos
candidatos. Somente os candidatos que passarem na pré-avaliação poderão se apresentar no evento e
concorrer ao grande prêmio;



Os concorrentes que passarem na pré-avaliação se apresentarão no palco do The Sailor Legendary
Pub, onde cantarão uma música do Elvis Presley de sua escolha;



Os concorrentes que passarem na pré-avaliação e forem se apresentar no dia do evento deverão levar um
CD com uma música de sua escolha com até 2 minutos e 30 segundos de duração;



A ordem das apresentações será determinada pela ordem das inscrições;



Os concorrentes devem comparecer ao local no dia do concurso e fazer o check-in munidos do CD com a
música da apresentação, documento de identidade com foto e utilizando o figurino (o The Sailor
Legendary Pub não possui estrutura de camarins);



Os concorrentes que não se apresentarem no dia do concurso até o horário definido (18h) serão
desclassificados automaticamente;



Os concorrentes podem estar caracterizados sem restrição a qualquer época da carreira do Elvis Presley;



O concorrente que não se apresentar caracterizado como Elvis Presley será desclassificado;



Os participantes devem ter uma conduta respeitosa, não atrapalhando os outros participantes;



Condutas inadequadas serão avaliadas e punidas pela Comissão Organizadora do Evento, podendo levar
à desclassificação do concorrente;



Qualquer eventualidade ou casos omissos no regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora
do Evento.
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3 ★ INSCRIÇÃO:


Todos os participantes devem ser maiores de 18 anos;



A ficha de inscrição deve estar completamente preenchida e duas fotos, caracterizado de Elvis Presley,
devem ser anexadas.



Os concorrentes podem enviar um vídeo onde estejam cantando uma música do Elvis Presley e
caracterizados como tal (OPCIONAL);



A ficha de inscrição deve ser preenchida até o dia 14/08/2014;



A ficha de inscrição pode ser encontrada e preenchida: http://www.thesailor.com.br/ ou em nossa
página do Facebook https://www.facebook.com/thesailorpub



A participação neste concurso implica na aceitação irrestrita da utilização do nome, imagem, apelido,
frase e informações dos concorrentes, para, se a empresa organizadora assim o desejar, fazer a divulgação
do resultado em qualquer espécie de mídia, sem que isso gere qualquer ônus para este ou para os
organizadores do evento;



A inscrição no evento acarreta no total conhecimento e aceitação irrestrita deste regulamento.

4 ★ PRÉ-AVALIAÇÃO:
A organização do evento realizará uma pré-seleção dos candidatos inscritos, tendo como critérios:


A consistência dos dados da ficha de inscrição;



Caracterização como Elvis Presley nas fotos enviadas;



Qualidade das fotos enviadas.
A confirmação será enviada por e-mail até o dia 15/08 a lista será divulgada no site do The Sailor
Legendary

Pub http://www.thesailor.com.br/

e

em

nossa

página

do

Facebook

https://www.facebook.com/thesailorpub
Os participantes declaram expressamente que os dados pessoais fornecidos são verdadeiros e próprios,
respondendo por todo prejuízo e/ou perdas que a falsidade da informação porventura venha a causar.

5 ★ JÚRI E PONTUAÇÃO:
Os jurados formarão suas notas baseados em:


Técnica Vocal: Harmonia e afinação (Peso 2);



Caracterização: Qualidade e fidelidade do figurino, maquiagem e adereços (Peso 2);



Interpretação: Presença de palco, dança e fidelidade aos movimentos do Elvis Presley (Peso 2);



Torcida: Reação e manifestação do público presente no evento (aplausos e vibrações) (Peso 1).
A nota final será composta pela soma dos 4 quesitos. Para cada quesito, os jurados atribuirão uma nota de
5 a 10, que poderão ser quebradas em 0,5 ponto (ex: 7,5 no quesito Originalidade);
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No caso de empate, o critério de desempate será realizado com base na maior nota no quesito
Autenticidade. Se o desempate não for possível com base nesse quesito, serão utilizados, na sequência, os
seguintes critérios:


Técnica Vocal



Caracterização



Interpretação



Torcida
Se, ainda assim, o empate permanecer, os jurados deverão se reunir e decidir em conjunto qual será a
participante vencedora;
Caso os jurados não cheguem a um consenso quanto ao desempate, eles podem exigir uma apresentação
extra das concorrentes que se encontram na situação de empate.

6 ★ RESULTADO:


O resultado será revelado no próprio dia e local ao final do evento;



O resultado é de caráter irrevogável e inquestionável, não cabendo recurso a qualquer tempo e de
qualquer espécie;



Os resultados serão divulgados no site do The Sailor http://www.thesailor.com.br/ e em nossa página
do Facebook https://www.facebook.com/thesailorpub e em outros veículos de comunicação
determinados pela organização do evento.

7 ★ PREMIAÇÃO:


1º lugar:
R$ 1.200,00 + faixa + kit Sailor (Pint’s personalizados e camiseta) e R$ 400,00 consumo.



2º lugar:
R$ 500,00 + faixa + kit Sailor (Pint’s personalizados e camiseta) e R$ 250,00 consumo.



3º lugar:
Faixa + kit Sailor (Pint’s personalizados e camiseta) e R$ 100,00 consumo.
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