
1º ENCONTRO VIRTUAL DE CORAIS DE INDAIAL

REGULAMENTO

JUSTIFICATIVA
Com o atual estado pandêmico, impossibilitando a realização de forma presencial do 11º
Encontro Regional de Corais de Indaial a Fundação Indaialense de Cultura está lançando o
1º ENCONTRO VIRTUAL DE CORAIS DE INDAIAL a fim de poder proporcionar este
intercâmbio cultural.

PARTICIPAÇÃO
Poderão participar Grupos Corais e Grupos Vocais com componentes maiores de 15 anos,
de todas as categorias, pertencentes a empresas públicas, privadas, órgãos
governamentais, religiosos, instituições de ensino musical e universitário ou grupos
independentes, com repertório de música livre escolha.

A participação dos grupos será através do envio de 01 (um) vídeo com duração máxima de
6 (seis) minutos de apresentação gravada ou apresentação no estilo clipe de Coral
Virtual. Em caso de apresentação gravada a mesma deve ter ocorrido posterior a
01/01/2019.

O vídeo deverá conter apenas a apresentação. Os dados referentes ao grupo, música e
outras informações serão inseridos na compilação de todos os vídeos.

O 1º ENCONTRO VIRTUAL DE CORAIS DE INDAIAL contará com o número máximo de
20 grupos para sua primeira edição, caso as inscrições ultrapassem a este número
automaticamente os grupos excedentes serão incluídos em uma próxima edição do evento.

INSCRIÇÃO
A inscrição de cada grupo deverá ser realizada no período de 15/04 a 31/05/2021 por meio
do site www.ficindaial.com.br

Após a inscrição o vídeo deverá ser enviado em formulário próprio disponível no site
www.ficindaial.com.br. O envio poderá ser realizado através de link podendo ser do
YouTube ou arquivo no formato mp4 enviado pelo site “wetransfer.com” na opção obter link
de transferência.

http://www.ficindaial.com.br
http://www.ficindaial.com.br


No formulário de envio do vídeo deverá ser informado: Nome da Música, Compositor,
Arranjador, Equipe Técnica, Nome do Regente e Coralistas (em caso de divisão de Naipes
dentro do coral informar a classificação de cada um).

PRAZO PARA ENVIO DO VÍDEO: 10/07/2021

TRANSMISSÃO
A transmissão do 1º ENCONTRO VIRTUAL DE CORAIS DE INDAIAL será realizado no dia
31/07/2021 às 20h através do canal do Youtube da Fundação Indaialense de Cultura (FIC
INDAIAL)

AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM

No ato da inscrição, os participantes dos corais autorizam o uso de imagens, individuais
e/ou coletivas, em todas as suas modalidades sem prazo definido, em destaque, das
seguintes formas: (I) site institucional; (II) material impresso: encartes, mala direta, catálogo,
cartazes, outdoor, folder, revista, etc.; (III) redes sociais, (VI) campanhas de marketing
digital (V) qualquer outro suporte de mídia e, que não cabe em nenhum momento, recursos,
reclamações, indenizações ou mesmo pagamento pelo uso das imagens decorrentes de
apresentações ou demais atividades fins do 1º ENCONTRO VIRTUAL DE CORAIS DE
INDAIAL.

Indaial, 15 de Abril de 2021
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