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O preenchimento incorreto da ficha de Inscrição ou o não envio da documentação solicitada, resultará na
desclassificação automática dos requerentes da inscrição.
Será permitido apenas uma inscrição por banda, caso ocorra mais de uma inscrição por material a banda
será eliminada.
Cada participante, através do aceite do presente regulamento, declara estar ciente de que o áudio e imagem
de todos os outros integrantes da banda poderão ser exibidos publicamente na web.
Os áudios e imagens estarão sujeitos às políticas de exibição de páginas da web, não cabendo, em nenhum
momento, qualquer reclamação sobre direitos de uso de imagem e áudio, nem quaisquer tipos de
reclamações em caso de sua retirada do ar por parte de web sites.
A idade dos integrantes da banda deverá ser de no mínimo 16 (dezesseis)
Cada banda deverá eleger um dos seus integrantes como seu líder, junto à produção do Concurso, que
será denominado RESPONSÁVEL.
Os músicos que entregarem o material para a participação do concurso serão responsáveis legalmente
pelos direitos autoriais da música.
Só serão aceitas as fichas preenchidas até às 23:59 de 27/03/2017
As bandas selecionadas pela produção, serão vinculadas na fanpage do evento Festival Forró da Lua Cheia
no Facebook. Através da plataforma de“votação” do Facebook serão contabilizados os votos do público. A
curadoria do Festival irá selecionar 3 bandas entre as 20 mais votadas.
A banda será desqualificada caso haja uso de qualquer tipo de ferramenta e/ou compra de usuários falsos
para obter maior número de “curtidas” ou“votos”. Será soberana a decisão da produção quanto a
desqualificação e não caberá qualquer espécie de reivindicação, recurso ou pedido de reavaliação.
As bandas selecionadas serão também comunicadas através do e-mail ou telefone cadastrado na ficha de
inscrição.
As bandas vencedoras do concurso irão se apresentar no 27º Festival Forró da Lua Cheia entre os dias 05
e 06 de maio de 2017. Segue premiação estipulada pela organização:
1º LUGAR: R$3.000,00 (três mil reais) + 4 instrumentos
2º LUGAR: R$2.000,00 (dois mil reais)
3º LUGAR: R$1.000,00 (mil reais)
*** Os custos de transporte até o evento, as despesas de alimentação, estadia e quaisquer outras despesas
deverão ser arcadas exclusivamente pelos integrantes da banda.
A Produção do Festival Forró da Lua Cheia não se responsabilizará pela guarda, acondicionamento,
conservação, transporte, manutenção ou reparos dos instrumentos musicais de propriedade dos
integrantes da banda, ou de terceiros, assim como por prejuízos advindos de eventual extravio, furto ou
roubo dos mesmos.
A Produção do Festival Forró da Lua Cheia reserva-se o direito de desclassificar qualquer banda, em
qualquer fase do concurso, caso haja irregularidade de conduta de qualquer dos seus integrantes, assim
considerado (lista exemplificativa, NÃO LIMITATIVA):
*o discurso e/ou prática que incitem à violência, ao racismo, à pedofilia, à pornografia, à discriminação
social, sexual, religiosa, racial, política ou de qualquer tipo.
Não será prestada assistência jurídica, por parte da Produção do Festival Forró da Lua Cheia, aos
integrantes das bandas que, por conduta anti-social,forem encaminhados à autoridade policial ou
judicial.Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão interpretadas,
julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela organização do evento.

