REGULAMENTO
1. Somente alunos e funcionários ativos podem se inscrever para se apresentar no evento. No
entanto, convidados coadjuvantes que não sejam alunos ou funcionários também serão bemvindos nas apresentações. Ex-alunos que se formaram no 3º E.M. no Colégio Novo Rumo podem
se apresentar.
2. As apresentações terão no máximo 10 minutos de duração, iniciando pontualmente no horário
escolhido pelo(s) inscrito(s).
3. O evento tem caráter de exibição, portanto não competitivo. Cada apresentação será realizada
em um dos horários especificados e escolhidos previamente pelo(s) inscrito(s).
4. Poderá ser apresentada qualquer forma de expressão, artística ou não, desde que o conteúdo, o
formato e/ou a apresentação em si não infrinja nenhuma regra de conduta do Colégio Novo
Rumo, como o uso de palavras obscenas, roupas inadequadas ou atitudes inapropriadas para o
ambiente escolar.
5. Caso ocorra inscrição com o mesmo horário escolhido por participantes diferentes a prioridade
será para quem realizou a inscrição primeiramente.
6. Caso haja atraso no início da apresentação por culpa de quem for se apresentar, o horário de
término da apresentação continua sendo 10 minutos no máximo após o horário de início
escolhido, de modo a não invadir os horários de outras apresentações.
7. O Colégio Novo Rumo se responsabiliza pelo fornecimento dos seguintes equipamentos: um
palco, duas caixas acústicas de PA, dois amplificadores de potência, mesa de som, equalizador,
dois monitores de palco, três microfones, dois pedestais de microfone e pontos de energia
elétrica para periféricos.
8. Cada inscrito é responsável por quaisquer instrumentos e eventuais materiais necessários para a
realização de sua apresentação e por eventuais danos a estes.
9. No dia do evento não serão realizadas inscrições.
10. Ao entregar a ficha de inscrição, o participante concorda com todos os termos deste regulamento
e assume o compromisso de realizar a apresentação em um dos horários escolhidos, de acordo
com a organização estabelecida pelo Colégio Novo Rumo.
11. Casos não previstos nesse regulamento serão analisados pela organização do evento, podendo ser
autorizados ou não.
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