XVI Festival de Artes Infantil e Juvenil de Albufeira
Normas de Participação
1. Participação
1.1. O Festival é aberto a todos os interessados
com idades compreendidas entre os 6 e os 17
anos, inclusivé.
1.2. As modalidades a concurso são as seguintes:
Música (instrumento), Canto, Dança (Moderna,
Clássica, Tradicional e de Salão), Ilusionismo e
Artes Circenses (malabarismo, equilibrismo,
etc.).
1.3. Os interessados que pretendam participar
deverão ser naturais do Algarve ou fazerem prova
da sua residência nesta província.
1.4. Os interessados que pretendam participar
deverão promover a sua inscrição até às 15H00
do dia 14 de fevereiro de 2017, junto da
Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico
e Cultural da Câmara Municipal de Albufeira,
sita na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, Urb.
Quinta da Correeira, 8200 – 112 Albufeira, em
Ficha de Inscrição que lhes será facultada pela
organização e que deverá ser acompanhada de
fotocópia de documento que comprove a
identidade, idade e residência dos concorrentes,
bem assim, das gravações áudio ou DVD,
conforme a modalidade.
1.5. No caso de uma inscrição colectiva/grupo, a
ficha de inscrição deverá vir acompanhada de
fotocópias dos documentos que comprovem a
identidade, idade e residência de todos os
elementos que compõem o grupo.
1.6. O concurso será disputado em 2
eliminatórias com o máximo de 20 concorrentes
cada (10 por vertente).

3. Calendário
3.1. O XVI Festival de Artes Infantil e Juvenil de
Albufeira terá lugar entre 3 e 17 de março de
2018, no Auditório Municipal de Albufeira, de
acordo com o seguinte calendário:
1ª Eliminatória – 3 de março
2ª Eliminatória – 10 de março
A Final terá lugar no dia 17 de março.

4. Júri
4.1. Será constituído por 5 elementos com a
responsabilidade de votar secretamente a
actuação dos concorrentes.
4.2. Cada concorrente será pontuado entre 1 e 10
valores, por jurado.
4.3. O júri poderá deliberar em conjunto quando
for necessário tomar qualquer decisão não
contemplada no presente regulamento.

5. Prémios
5.1. Na final, aos premiados de cada vertente,
serão atribuídos os seguintes prémios:
1º Prémio: € 500,00
2º Prémio: € 300,00
3º Prémio: € 200,00
5.2. O júri poderá decidir pela não atribuição de
qualquer dos prémios citados se considerar não
haver qualidade bastante nos concorrentes.

2. Organização

6. Disposições Finais

2.1. Os concorrentes serão divididos em 2
vertentes: dos 6 aos 11 anos e dos 12 aos 17
anos.
2.2. Os participantes podem concorrer a um
máximo de 2 modalidades diferentes (ex.
instrumento e canto; canto e dança; instrumento
e dança).
2.3. A participação poderá ser individual ou
colectiva (grupos de 2 ou mais elementos), não
podendo exceder os 7 minutos.
2.4.
Constituirá
responsabilidade
dos
concorrentes que promovam a sua inscrição
diligenciarem o necessário acompanhamento
musical seja através de gravações áudio ou de
músicos ao vivo, se apurados para as
eliminatórias ou para disputar a final.
2.5. Os ensaios decorrerão no próprio dia das
eliminatórias ou da final, entre as 9H30 e as
13H00, sendo o período dividido equitativamente
pelos concorrentes. Não há lugar a ensaios fora
do período estipulado.
2.6. Os concorrentes apurados para a final não
poderão efectuar quaisquer alterações à sua
actuação, seja em termos de repertório, vestuário
ou outros.
2.7. O Festival (eliminatórias e final) terá início às
16H00.
2.8. Em cada eliminatória serão apurados 10
concorrentes (5 por cada vertente), os quais irão
disputar a final.

6.1. Os prémios monetários serão entregues a
um representante do concorrente, de maioridade.
6.2. Os vencedores do ano anterior (entidade
concorrente e elementos intervenientes) não
poderão concorrer à mesma vertente.
6.3.. Casos omissos nestas normas serão
resolvidos pela organização.

Ficha de Inscrição
Nome do Concorrente___________________________________________________________________________________
Morada_________________________________________________________________________________________________
Telefone________________ Telemóvel__________________ Email _____________________________________________
Modalidade a que concorre _____________________________________________________________________________
Temas, Títulos e Autores (Canto, Instrumento, Dança ) __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Representante / Nome __________________________________________________________________________________
Data ______/______ /______
Assinatura ______________________________________________________
As inscrições deverão ser enviadas para:
Festival de Artes Infantil e Juvenil de Albufeira
Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural
Biblioteca Municipal Lídia Jorge
Urb. Quinta da Correeira
8200-112 Albufeira
Tel: 289 599 645
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inscrições até 14 de fevereiro | 2017
1ª Eliminatória: 3 de março, 2ª Eliminatória: 10 de março
Final: 17 de março – Auditório Municipal de Albufeira

CANTO | INSTRUMENTO | DANÇA | ILUSIONISMO | ARTES CIRCENSES

