
DESCRIÇÃO: O maior concurso de covers do gênero K-Pop da zona Sul, organizado pela ÍTALO 
GEEK CON 2018 é uma competição onde os amantes da cultura viral do K-Pop têm a 
oportunidade de mostrar seu talento e fazer valer seu esforço competindo com pessoas de 
todas as regiões. 
  
 

REGRAS ÍTALO K-POP  

 
1.1 – As inscrições serão realizadas através do link: https://italo.com.br/italogeekcon/ na 

página oficial da IGC 2018. 
1.2 – O uso de palavrões; apelo sexual desnecessário ou abusivo; ofensas a qualquer pessoa, 

apologia ao uso de drogas; preconceito ou racismo, resultam na desclassificação do 
concorrente ao concurso; 

1.3 – Apresentações que venham a desrespeitar qualquer artigo ou disposição criminal 
vigentes nas leis brasileiras, são de responsabilidade do (s) autor (es) e/ou seus 
responsáveis legais (no caso dos menores de idade). 

1.4 – É proibido a utilização de armas, sejam armas de fogo (mesmo sem munição) ou armas 
brancas que possuam lâminas afiadas ou pontiagudas, e demais acessórios que possam 
colocar em risco os presentes no evento. 

1.5 – Serão aceitas inscrições de covers de grupos com o limite de até 10 (dez) integrantes. No 
entanto, todas as equipes serão julgadas com o mesmo rigor independentemente do 
número de participantes; 

1.6 – As inscrições começam dia 18/09/2018 e vão até o dia 11/09/2018 às 00:00hs. 
1.7 – Após a inscrição, os integrantes de uma equipe só poderão ser alterados (acrescidos ou 

subtraídos) ATÉ o fechamento das inscrições. 
1.8 – Após o fechamento das inscrições, os integrantes de uma equipe só poderão ser 

subtraídos, jamais acrescidos ou alterados. 
1.9 - Cada grupo deverá ter expressamente 1 (um) representante relatado na inscrição 

com todos os dados solicitados. Quanto aos demais participantes, deverão informar 
no mesmo cadastro: Nome, e-mail e telefone para contato; 
 

SOBRE AS MÚSICAS 

 

2.1 – As músicas para a apresentação dos grupos deverão estar no formato MP3 salvas em um 
pendrive ou no celular com cabo para transferência (tendo em vista que qualquer erro no 
equipamento trago é de responsabilidade do grupo). 
 
2.2 – A organização adverte: “Os participantes deverão apresentar boa qualidade nas músicas 
a serem usadas no campeonato”. A organização não se responsabiliza por áudios 
danificados ou com o volume ruim. 
 
2.3 – O tempo máximo de apresentação é de 5 min. 
 
2.4 - É permitido adaptar/alterar as coreografias desde que 50% da apresentação ainda seja da 
dança original. 
 

https://italo.com.br/italogeekcon/


2.5 – Não será permitida a apresentação de pessoas embriagadas, sob efeito de entorpecentes 
ou psicologicamente perturbadas. 
 
2.6 – A ordem de apresentação no evento será definida pela organização e anunciada aos 
representantes dos grupos anteriormente ao evento (no próprio dia da IGC 2018). 
 
2.7 – Os grupos deverão realizar Check-in até as 12:40hs no local do evento, onde também 

entregarão a música em um pendrive ou celular (sendo o participante obrigado a trazer o 
cabo do mesmo). O Check-in será realizado em um local a ser informado na página oficial 
do evento. 

 
2.8 – A confirmação da participação será mediante à confirmação de inscrição e o aceite do 
grupo nas informações dos termos de responsabilidades disponibilizados no site da IGC 2018. 
 
2.9 – Os participantes que não estiverem presentes ao serem chamados para subir no palco, 
será colocado em último lugar na lista. Caso não estejam presentes na segunda chamada, 
serão considerados como desistentes e desclassificados.  

2.10 – Não é permitido nada que suje o palco ou prejudique a apresentação dos outros 
participantes. Qualquer objeto utilizado ou a necessidade de uma iluminação específica na 
apresentação devem ser informadas previamente à organização. 
 
2.11 – O grupo deverá entregar o palco após a sua apresentação, livre de objetos e pessoas em 
tempo para a próxima apresentação. 
 
2.12 – É expressamente proibido o uso de quaisquer acessórios, equipamentos, cenários, etc, 
que possam causar danos à empresa realizadora do evento, ao local do evento, ao público e 
aos grupos seguintes a se apresentarem. Em qualquer hipótese acima o grupo que 
desrespeitar será obrigado a indenizar imediatamente o sujeito passivo e poderá ser 
desclassificado se os jurados assim entenderem. 
 

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

3.1 – Será composta por 5 (cinco) jurados previamente selecionados pela organização. 
Sempre em caso de empate não previsto no regulamento o presidente da comissão 
julgadora terá a palavra final. 

 

3.1.1 – ORIGINALIDADE        –       PESO: 2 

3.1.2 – EXPRESSÃO ARTÍSTICA – PESO: 2 

3.1.3 – SINCRONIA             –            PESO: 2 

3.1.4 – FIGURINO               –             PESO: 2 

3.1.5 – PRESENÇA DE PALCO   –   PESO: 2  

3.1.6 – Cálculo da nota final: 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 = 10 

 



3.2 – Em caso de empate, fica sobre critério do júri optar por uma pontuação justificável para o 
desempate, sem ser contestado. 

PREMIAÇÃO 

4.1 - As premiações serão divulgadas nas mídias oficiais do evento, com antecedência ao 
mesmo. 

4.2 - Os resultados serão anunciados no palco da IGC 2018, logo após as apresentações no dia 
13 de outubro/2018 e a computação da nota dos juízes, horário este a ser definido e 
informado em breve na página oficial da IGC 2018. Os participantes que não estiverem 
presentes no momento do anuncio, não terão direito ao prêmio, passando assim para o 
segundo lugar na pontuação; sendo assim o terceiro lugar sobe na colocação para segundo 
lugar. Assim deixamos apenas a vitória contabilizada entre 1º (primeiro) e 2º (segundo) lugar. 
 
4.3 – Caso haja Premiação em dinheiro é pessoal e intransferível, sendo o grupo premiado em 
uma categoria, o valor da premiação irá para o líder responsável pelo grupo inscrito e este 
dividirá entre os integrantes ou utilizarão como lhes parecer bom. 

4.3.1 - Premiações em dinheiro requer que o participante possua uma conta em banco 
disponível para depósito e a mesma poderá ser efetuada em até 30 dias após o evento. 

4.3.2 - Participantes que não estiverem presentes para recebimento de premiação física (jogos, 
kits e/ou outros brindes), terão até o término do evento as 20 horas para retirar os brindes 
com a equipe organizadora da IGC 2018. (Válido somente para concursos efetuados no dia e 
não sorteios entre os painéis). 

4.4 - Os resultados serão considerados oficiais depois de divulgados no palco do evento. As 
notas posições de todos os participantes serão divulgadas nas redes sociais e na página oficial 
do IGC 2018. 

 
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
5.1 – O grupo concede o direito de uso de sua imagem e voz por prazo indeterminado em 
materiais promocionais da equipe realizadora do evento sem qualquer ônus para a mesma. 
 
5.2– Tentativa de suborno implica em desclassificação imediata. 
 
5.3– Brigas e desentendimentos entre os participantes durante todo o processo da competição 
poderão resultar na desclassificação dos envolvidos. 
 

5.4– Os casos omissos do regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora na 
presença do responsável do grupo. 
 

5.5– A IGC 2018 se reserva o direito de: alterar, suspender ou cancelar o presente 
Regulamento, por motivo de força maior ou qualquer outro motivo imprevisto que esteja fora 
do controle da organização do evento, e que comprometa o concurso de forma a impedir ou 
modificar substancialmente a condição deste como originalmente previsto. 
 



5.6– Os participantes concordam, desde já e a partir do momento de sua inscrição no Concurso 
de Cosplay, a ceder em caráter irrevogável e irretratável, seus dados, imagens, bem como, os 
conteúdos cedidos, para fins de divulgação deste Concurso sem qualquer ônus para a IGC 
2018. Tendo em vista, sua utilização em mídias (foto, áudio, vídeo, impressos, meios digitais, 
internet, celular, jornais e revistas, cartazes, folhetos, filmes, spots, peças publicitárias e 
e-mail), mas não se limitando a essas, indefinitivamente em todo o território nacional. 
 

5.7 – Qualquer tipo de ação fraudulenta contra a IGC 2018 e as regras ou ações que sejam 
entendidas como sabotagem, incidem na desclassificação e expulsão do infrator (es) deste e 
dos próximos eventos da IGC 2018 por tempo indeterminado. 
 

5.8 – Os participantes assumem total e exclusiva responsabilidade pelo conteúdo e dados 
fornecidos para o concurso, a respeito de todas e quaisquer eventuais reivindicações de 
terceiros que se sintam prejudicados pela cessão do direito de autor, sendo esses direitos 
cedidos livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus ou restrições ao IGC 2018. 
 

5.9- Estou ciente de que se trata de uma competição de dança e dos riscos envolvidos em 
minha participação. 
 

5.10 – Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste concurso e, estou 
ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades 
físicas. 
 
5.11 – Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 
consequências pela participação neste concurso, isentando organizadores, colaboradores e 
patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, 
morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação neste concurso.  
 

5.12 – Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento do 
concurso.  

5.13 – Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso 
descumpra o regulamento ou cometa falta grave.  

5.14 – Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer 
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha 
participação neste concurso. Eu li e aceito o regulamento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA MENORES DE IDADE 

 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL, caso haja integrantes menores de idade no grupo. 
Caso todos sejam maiores de idade, desconsiderar este item.  

 

Eu, ______________________________________________, ______________ (nacionalidade), 
portador(a) do RG nº _____________-_____ (nº do RG com órgão expedidor) autorizo o(a) 
menor ____________________________________________, com ______ anos de idade, 
conforme documento de identidade que porta de quem sou responsável legal, a saber 
(filiação), a participar do concurso de dança K-pop no evento IGC 2018 que será realizado no 
Centro Universitário Ítalo Brasileiro, localizado na Avenida João Dias, 2046 – São Paulo, no dia 
13 de outubro de 2018. 

*Observação: Sem esses, o menor não poderá participar da competição. 

 

1. Quanto ao USO DE IMAGEM: 

a. Os participantes cedem à IGC 2018, o direito do uso de imagem/fotografia/vídeo feitos 
durante a duração do evento em peças promocionais, publicitárias, sem quaisquer ônus 
presentes ou futuros para a IGC 2018. 

b. As peças promocionais, publicitárias de que trata o item a serão veiculadas por tempo 
indeterminado e em locais e veículos a critério do evento IGC 2018, sempre que convier ao 
mesmo. Eu, ________________________________, ______________ (nacionalidade), 
portador (a) do RG nº __________________ (nº do RG com órgão expedidor) DECLARO para os 
devidos fins de direito que: 2. Estou ciente de que se trata de uma competição de dança e dos 
riscos envolvidos na participação de meu filho(a); 3. Meu filho(a) está em plenas condições 
físicas de participar deste concurso e, estou ciente que não existe nenhuma recomendação 
médica que o(a) impeça de praticar atividades físicas; 4. Assumo, por minha livre e espontânea 
vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela participação de meu filho(a) 
neste concurso, isentando organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E 
QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que 
porventura venha a sofrer, advindos da participação neste concurso; 5. Li, conheço e aceito 
integralmente a todos os termos do regulamento do concurso. 6. Compreendi e estou de 
acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer 
que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer com meu 
filho(a) por consequência da participação do mesmo neste concurso. 


