
 
 REGULAMENTO 

CONCURSO TIK TOK 
ON-LINE 

 

 

CAPITULO I - DA ORGANIZAÇÃO E FORMATO 
 
O VALINHOS EM DANÇA 2021 – Concurso TIK TOK On-Line vai acontecer de 06 a 07 de setembro, com organização 
e produção de Alex Kiton, Adriana Roda e Solenius Eventos e Locações. 

 
O VALINHOS EM DANÇA oferecerá uma oportunidade para que todos se conectem a esse formato artístico de se 
expressar de uma maneira diferente e interativa neste período de quarentena. O evento concurso TIK TOK On-
Line será realizado de forma competitiva para todos os participantes. 
 
FESTIVAL COMPETITIVO 
Tem com intenção uma grande troca de cultura e arte. Artistas, bailarinos e maquiadores de todas as partes do 
Brasil irão competir dentro de suas categorias, gêneros e subgêneros. 
 
MODO DE PARTICIPAÇÃO 
 

1- “DANÇA” – Vídeos contendo coreografias de qualquer tipo de genero de dança. Serão avaliados 
criatividade, musicalidade, performance, caracterização, figurino e a desenvoltura dos participantes. 
(proibido músicas explicitas). 
 

2- “COSPLAY” – Vídeos contendo a performance do participante caracterizado de um personagem de alguma 
obra existente desenvolvendo uma transformação ou dublagem. Serão avaliados criatividade, 
performance, caracterização, figurino e a desenvoltura dos participantes. (proibido texto, performance e 
músicas explicitas). 
 

3- “MAQUIAGEM” – Vídeo contendo maquiagem artística ou social. Seja em um tutorial ou maquiagem 
pronta. Serão avaliados criatividade, performance, caracterização, figurino, desenvoltura, sincronização 
com a música, acabamento e técnica na maquiagem. (Proibido o uso de músicas explícitas) 
 

*Na intenção de apresentarmos um conteúdo de qualidade, todos os vídeos inscritos passarão por nossa 
curadoria Artística/Direção para avaliação ou constatar irregularidades nos vídeos, antes da sua exibição. 
 

*Antes de finalizar a inscrição de cada coreografia, poste o vídeo no Youtube. 
Por segurança o vídeo deverá ser enviado através do WeTransfer para o e-mail 
valinhosemdanca@gmail.com. 
Ao inscrever os vídeos nas opções DANÇA, COSPLAY E MAQUIAGEM, o mesmo deverá ser enviado para 
@valinhosemdanca (Instagram) e também postado no Youtube, deverá ser informado no campo LINK DO 
VÍDEO do formulário de inscrição. 

 
ESPECIFICAÇÕES DOS VIDEOS PAR O YOUTUBE: 

1. Resolução HD 1280x720px ou superior. * formato MP4 
2. O link deverá estar no modo “não listado” pois será através desse link que a coreografia será transmitida 

no dia do festival. 
 
VÍDEOS COM FALHAS LISTADAS ABAIXO SERÃO PASSÍVEIS DE DESCLASSIFICAÇÃO CASO NÃO SEJAM CORRIGIDAS: 

1. Problemas técnicos de imagem e som. 
2. Vídeos incompletos. 
3. Com má qualidade e com falhas. 
4. Que o tempo ultrapasse o estabelecido. 
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CAPÍTULO II – GÊNEROS, SUBGENEROS, CATEGORIAS E TEMPO 

DANÇA  

Infantil – de 07 a 11 anos 
SOLO – DUO – TRIO – CONJUNTO (de 30 segundos a 1 minuto) 
  
Junior – 12 a 14 anos 
SOLO – DUO – TRIO – CONJUNTO (de 30 segundos a 1 minuto) 
 
Juvenil – 15 a 17 anos 
SOLO – DUO – TRIO – CONJUNTO (de 30 segundos a 1 minuto) 
  
Adulto – a partir dos 18 anos 
SOLO – DUO – TRIO – CONJUNTO (de 30 segundos a 1 minuto) 
               
 
COLPLAY 

 

Infantil – de 07 a 11 anos 
SOLO – DUO – TRIO – CONJUNTO (de 30 segundos a 1 minuto) 
  
Junior – 12 a 14 anos 
SOLO – DUO – TRIO – CONJUNTO (de 30 segundos a 1 minuto) 
 
Juvenil – 15 a 17 anos 
SOLO – DUO – TRIO – CONJUNTO (de 30 segundos a 1 minuto) 
  
Adulto – a partir dos 18 anos 
SOLO – DUO – TRIO – CONJUNTO (de 30 segundos a 1 minuto) 
 
 

MAQUIAGEM 
 
Infantil – de 07 a 11 anos 
SOLO – DUO – TRIO – CONJUNTO (de 30 segundos a 1 minuto) 
  
Junior – 12 a 14 anos 
SOLO – DUO – TRIO – CONJUNTO (de 30 segundos a 1 minuto) 
 
Juvenil – 15 a 17 anos 
SOLO – DUO – TRIO – CONJUNTO (de 30 segundos a 1 minuto) 
  
Adulto – a partir dos 18 anos 
SOLO – DUO – TRIO – CONJUNTO (de 30 segundos a 1 minuto) 
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CAPITULO III - CRONOGRAMA 
 
O VALINHOS EM DANÇA 2021 – Concurso TIK TOK On-Line vai acontecer nos dias 06 e 07 de setembro de 2021. 
A ordem de apresentação (transmissão dos Vídeos) será distribuída pela direção do festival e divulgada 05 dias 
antes do evento pelas redes sociais do Valinhos em Dança. 
  

Dia 06/09 – Segunda-Feira – 20H 
DANÇA – SOLOS, DUOS, TRIOS E CONJUNTOS (INFANTIL E JUNIOR) 
COSPLAY – SOLOS, DUOS, TRIOS E CONJUNTOS (TODAS AS CATEGORIAS) 
 

Dia 07/09 – Terça-Feira – 20H 
DANÇA – SOLOS, DUOS, TRIOS E CONJUNTOS (JUVENIL E ADULTO) 
MAQUIAGEM – SOLOS, DUOS, TRIOS E CONJUNTOS (TODAS AS CATEGORIAS) 
 
 

CAPITULO IV - VALORES PARA INSCRIÇÕES 
 
SOLO 

 
R$ 15,00 (cada solo) 

DUO R$ 20,00 (cada duo) 
TRIO R$ 30,00 (cada trio) 
CONJUNTO R$ 50,00 (cada conjunto) 
 

CAPITULO V - FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 
As inscrições estarão abertas de: 14 de maio até 15 de agosto de 2021. 
(Ou até o preenchimento das vagas). Atingindo o “tempo limite de duração de festival” as inscrições poderão 
ser encerradas antes do prazo pré-estabelecido. 
 
As fichas de inscrições devem ser baixadas e preenchidas no site www.valinhosemdanca.com ,  e enviadas para o 
e-mail  valinhosemdanca@gmail.com. 
  
Para cada vídeo deve ser preenchida uma ficha. 
 
Todos os nomes dos participantes devem ser listados na ficha de inscrição. 
 
Não serão aceitas reservas para inscrições. 
Todos os participantes só serão considerados inscritos após o recebimento das fichas de inscrições com o 
comprovante de deposito ou transferência bancária. 
  
Serão desconsideradas as inscrições com fichas rasuradas ou ilegíveis ou em outro formato que não seja a ficha 
oficial do VALINHOS EM DANÇA ou com dados incompletos. 
 
O pagamento total das inscrições deve ser feito através de deposito ou transferência bancária em nome de: 
BRUNO RODA FRACAROLLI PINTO-SOLENIUS EVENTOS E LOCAÇÕES / Banco NU Pagamentos S.A. Banco 260, 
agencia 0001 / C/C 33239257-2 – CNPJ: 23.238.557/0001-60 – Envie a  CÓPIA DO COMPROVANTE DE DEPOSITO  
junto com a ficha de inscrição da(s) coreografia(as) para o E-mail: valinhoaemdanca@gmail.com . 
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CAPITULO VI - COMISSÃO JULGADORA 
 
Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora composta por membros de expressão no meio artístico 
como bailarinos, coreógrafos, atrizes, maquiadoras e digital influencer, que classificará os trabalhos com nota única. 
 
As pontuações serão usadas como base para uma pré-classificação. A premiação será dada para as maiores 
medias em ordem decrescente. 
1º lugar - de 9,0 a 10,0 
2º lugar - de 8,0 a 8.9 
3º lugar - de 7,0 a 7.9 
 
Ao corpo de jurados é facultado o direito de não premiar nenhum concorrente, caso estes não correspondam ao 
nível técnico estabelecido. 
Não caberá recurso quanto aos resultados apresentado pela comissão julgadora que é soberana em suas 
decisões. Assim como não caberá responsabilidade do julgamento a SOLENIUS EVENTOS E LOCAÇÕES ou a 
comissão organizadora. 
  

CAPITULO VII - PREMIAÇÃO 

 

A Premiação será divulgada ao fim do último dia de festival. 

Ao receberem seus prêmios e contemplações, os vencedores se comprometem a compartilhar em suas redes 

sociais com fotos e videos, marcando @valinhosemdanca 

 

COMENTÁRIOS DOS JURADOS 

Os comentários serão enviados através de whatsApp, os mesmos NÃO PODERÃO SER DIVULGADOS OU 

COMPARTILHADOS nas redes sociais, sob pena de desclassificação do Grupo. 

 

CERTIFICADOS 

Os Certificados Digitais de participação e premiação serão enviados por e-mail aos participantes na semana 

posterior ao termino do evento. 
 

CAPITULO VIII - PREMIAÇÕES ESPECIAIS 

 
DANÇA 
1º Lugar - R$ 100,00 (Concorrem todos os gêneros e categorias de dança) 
2º Lugar - R$ 80,00 (Concorrem todos os gêneros e categorias de dança) 
3º Lugar - R$ 50,00 (Concorrem todos os gêneros e categorias de dança) 
 
COSPLAY 
1º Lugar - R$ 100,00 (Concorrem todos os gêneros e categorias de cosplay) 
2º Lugar - R$ 80,00 (Concorrem todos os gêneros e categorias de cosplay) 
3º Lugar - R$ 50,00 (Concorrem todos os gêneros e categorias de cosplay) 
 
MAQUIAGEM 
1º Lugar - R$ 100,00 (Concorrem todos os gêneros e categorias de maquiagem) 
2º Lugar - R$ 80,00 (Concorrem todos os gêneros e categorias de maquiagem) 
3º Lugar - R$ 50,00 (Concorrem todos os gêneros e categorias de maquiagem) 
 
* Os Prêmios especiais em dinheiro serão PAGOS NA SEMANA POSTERIOR AO TERMINO DO FESTIVAL. 
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CAPITULO IX – USO DE IMAGEM 

 

No ato da inscrição e da participação no VALINHOS EM DANÇA 2021 – CONCURSO TIK TOK ON-LINE os participantes 

automaticamente, deverão disponibilizar aos realizadores a captação e uso de imagem e concederem todos os 

direitos de imagem para que s realizadores publiquem, comercializem ou façam exposição dessas imagens em 

qualquer veiculo de comunicação, tendo como finalidade única e exclusivamente a promoção do festival. 

 

O Festival não tem responsabilidade com relação a violação de direitos autorais. Os Casos omissos deste 

regulamento serão resolvidos pela organização do festival. Não caberá recurso judicial sobre os artigos deste 

regulamento. Ao fazer sua inscrição, o responsável pela escola/grupo de dança e artes circenses está de acordo 

com todos os itens deste regulamento e responde por todos os bailarinos e acrobatas inscritos. 

 

O VALINHOS EM DANÇA 2021 CONCURSO TIK TOK on-line será transmitido via streaming (vimeo ou youtube, logo 

divulgaremos). 
 


