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Cantando na Augusta – Regras do Concurso
1 – OBJETIVO
A Rádio Biss e o Karaokê Augusta promoverão um concurso de Karaokê na 1ª. Quarta
feira do mês. O Objetivo é a diversão entre os participantes e divulgar bons cantores.
2 – LOCAL
O Concurso ocorrerá nas dependências do Karaokê Augusta. Rua Augusta, 650,
Consolação, São Paulo, SP. Brasil.
2.1 – No evento a entrada será franca.
2.2 – Os participantes, convidados e demais clientes, nesse dia do evento
pagarão apenas o que consumirem.
2.3 – A entrada ao local só será permitida por maiores de 18 anos. Menores,
mesmo que acompanhados por seus responsáveis, não serão permitidos no
evento.
3 – DATA E HORÁRIOS
3.1 – O evento ocorrerá a cada 1ª. Quarta feira de cada mês, mediante a
confirmação entre os organizadores.
3.2 – A casa abrirá as 21:00. Nesse horário os convidados dos participantes
poderão cantar. Os clientes da casa só cantarão ao final do concurso.
3.3 – O Concurso começará as 22:30.
4 – INSCRIÇÕES
4.1 – Serão gratuitas, o participante não pagará para se inscrever.
4.2 – As inscrições serão feitas por página no site da Rádio Biss
(https://radiobiss.com.br/cantandonaaugusta/inscricao).
4.3 – Cada evento terá 10 inscritos.
4.4 – No ato da Inscrição o candidato deverá escolher três músicas, duas para
cantar e uma de reserva, para o concurso, com os seguintes dados:
4.4.1 – Nome do Interprete ou banda
4.4.2 – Título da Música
4.4.3 – URL da versão de sua preferência no Youtube, se houver.
4.5 – Só poderão se inscrever pessoas com 18 anos ou mais.
4.6 – Ao final da inscrição o candidato ganhará um número, esse será usado para
determinar a ordem de apresentação de cada candidato no dia do evento
4.7 – Além dos dados preenchidos no formulário, os participantes só terão
validada sua inscrição no momento em que assinarem, por meio digital, o
Termo de Uso de Imagem e Voz.
4.8 – Todos os inscritos ganharão um brinde da Rádio Biss e do Karaokê Augusta.
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5 – COMPETIÇÃO
5.1 – Os participantes receberão uma pulseira para diferencia-lo dos convidados
e dos clientes da casa.
5.2 – Cada participante cantará duas músicas por evento.
5.3 – A terceira música escolhida é para o caso de uma das duas apresentar
problema.
5.4 – Todos os inscritos cantarão a primeira música escolhida, e na próxima
rodada a segunda.
5.5 – A ordem para apresentação será pela ordem de inscrição.
5.6 – As apresentações serão transmitidas em Live pelos instagrams da Rádio
Biss e do Karaokê Augusta.
6 – COMISSÃO JULGADORA
6.1 – JURADOS
6.1.1 – Os jurados serão convidados, representantes dos mais variados
segmentos, artístico, cultural e empresarial.
6.1.2 – O peso do voto do Jurado é de 3 pontos.
6.2 – VOTO POPULAR ON-LINE
6.2.1 – Nos stories da Rádio Biss e do Karaokê Augusta serão
disponibilizados uma enquete para que os usuários do Instagram
possam votar em seu candidato favorito.
6.2.2 – O peso do voto popular é de 1 ponto.
6.3 – VOTO DOS PRESENTES NO EVENTO
6.3.1 – Serão distribuídos, para cada presente, excetuando os
participantes, um formulário, ao final das apresentações para que
possam escolher se favorito.
6.3.2 – O peso do voto dos presentes é de 1 ponto.
7 – RESULTADO
7.1 – Ao final das apresentações, continuaremos recebendo votações por 15
minutos. Terminados os 15 minutos anunciaremos o fechamento das
votações e início das contagens dos votos.
7.2 – Ao termino das contagens o resultado será apresentado em uma live pelos
instagrams da Rádio Biss e do Karaokê Augusta.
7.3 – Em caso de empate, os jurados convidados serão acionados para promover
o desempate.
8 – PREMIAÇÃO
8.1 – Serão premiados o 1º, 2 º e 3 º lugar com prêmios a serem divulgados a
cada evento dado pela Rádio Biss, Karaokê Augusta e os patrocinadores de
cada Evento.
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