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FICHA DE INSCRiÇÃO
DADOS DA INSTITUiÇÃO: .
Endereço: Telefone: .
Presidente ou Responsável : .
Tel Res: Cel: E-mail: .

PROFISSIONAL DE DANÇA:
Nome: .
Telefone: E mail: z

CASAL PARTICIPANTE:
Nome: ....
Data Nasc.: Endereço: N° .
Telefone Residencial: ............•............................... Celular: .

Nome: .
Data Nasc.: Endereço: N° .
Telefone Residencial: ..... . Celular: .

) Tan90
RITMO:

) Discoteca ( ) Samba
Musica: .

) Bolero

Assinatura Presidente ou Responsável pela Instituição



REGULAMENTO
PARTICIPANTES:

Integrantes dos Grupos de Idosos e Terceira Idade, dos Núcleos do Programa
Esporte e Lazer da Cidade, Clubes de Mães, com Idade Minima e comprovada de 50 Anos;
RITMOS: Tango, Discoteca, Samba e Bolero;
REGRAS:

Cada Instituição realizará a Inscrição de 1 Casal representante para participar do
concurso, ou até 2 Casais, sendo que cada casal deverá ser inscrito em ritmos diferentes;

Para os Núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade e ESFs da Secretaria
Municipal de Saúde valerá a Inscrição pelo Núcleo e a ESF pelo Bairro ou comunidade, podendo o
Programa Esporte e Lazer da Cidade inscrever todos os seus Núcleos e as ESF todas suas
comunidades ou bairros onde possuem postos;

As inscrições gratuitas serão realizadas de 15 a 24 Setembro nos patrocinado- res:
FarmáciasAlves, LHG Empréstimos, Óptica Conquistadora ou nos Núcleos do Programa Esporte
e Lazer da Cidade: Centro Social Urbano, Ginásio Mosquito (Morgado Rosa), São Pedro, 3° B
Log, Militão, Corpo de Bombeiros, Grêmio Esportivo Bagé, São Domingos / São Martim Ginásio
Narciso Suiie, Bagé Padel Center;

Somente será aceita a inscrição de Casais com idade mínima e comprovada de 50
anos;

Cada instituição após inscrever seu casal representante, deverá se responsabilizar
pela orientação, criação de suas próprias coreografias e ensaios com ajuda de um profissional de
dança de salão (a coordenação do evento tentará dispor de oficineiro para promoção de ensaios
de representantes dos grupos que necessitem segundas, quartas e sextas, das 9 às 12h, em local
a ser definido).

Os casais inscritos deverão estar no local 1h antes do inicio do evento dia 28 de
Setembro/2008 no Centro CulturalAuxiliadora;

A Ordem de Apresentação será feita através de sorteio com todas as instituições
inscritas, no dia 25 de Setembro/200B, às 14h em local que será informado a instituição inscrita
com a presença obrigatória de 1 (um) representante da instituição;

A falta do representante da instituição inscrita na reunião de sorteio da ordem de
apresentação, acarretará na desclassificação da instituição;

Cada Casal deverá estar no dia do evento, vestindo figurino característico do ritmo
apresentado, acarretando a desclassificação do casal no caso de desrespeito desta regra;

O júri será composto por Técnicos e celebridades da cidade ou região;
As notas vão de 5 a 10 e serão avaliados os quesitos:

RITMO - Dentro do ritmo será analisada a parte mais básica de um concurso de dança, se o casal
está dançando dentro do ritmo da música, ou seja, se os participantes usam bem a sua
musicalidade;
FIGURINO - Será avaliado se OS participantes estão vestidos ou caracterizados conforme os
ritmos escolhidos para dançar;
PALCO - Será analisado se o palco foi bem utilizado, se há movimentação na coreografia ou se
ficam parados sem saírem do lugar;
ENTROSAMENTO DO CASAL - Se o casal possui um bom entrosamento, uma boa afinidade e
também a simpatia entre eles e com o público durante a apresentação.

No final, vencerá a dupla que obtiver a maior pontuação será a vencedora;
No caso de empate das notas, o critério de desempate será avaliar quem tiver a nota

mais alta no quesito ritmo, caso ainda persista o empate, quem tiver nota mais alta em
entrosamento dos casal e por último se ainda tiver empate ganhará o casal que melhor dançar
uma valsa de improviso;

Será premiada com um troféu a instituição que apresentar a melhor torcida;
Serão escolhidos os 1°, 2° e 3° colocados de cada ritmo. Estes receberão troféu, de acordo com
suas respectivas colocações.

Será ainda, escolhido o Casal Destaque do Concurso. Este, receberá um prêmio
surpresa.

Cada instituição inscrita deverá entregar impreterívelinente. dia 25 de
Setembro/2008, durante a reunião de sorteio da ordem de apresentação, 1 CD com a música
gravada (com até 2 minutos de duração) que será executada pelo casal inscrito.
O CD deverá estar identificado com nome da instituição, a Música, o Ritmo e oArtista.
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Informações:
Claudia T. Jardim

Coordenadora de Marketing e Eventos da RBS TV Bagé
(53) 3240.5300

Ana Elenara da Silva Pintos
Coordenadora do Programa

Esporte e Lazer da Cidade - SMEL
Contatos: (53) 3242.7898


