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Regulamento do Concurso para o Samba Sá Pereira 2019
O Samba do Bloco da Sá Pereira de 2019 será escolhido entre os entregues até às 23h59 do dia 3 de fevereiro, em formatos [.txt] para a letra e [.mp3] para a execução, através do email carnaval@sapereira.com.br
1 - DO TEMA: O tema do samba é Conversa Vai, Conversa Vem: com a Palavra Você Também!, Projeto Pedagógico Institucional de 2019. A letra deve trazer indagações e ter relação com a justificativa do Projeto, disponível no site da escola
(link). É obrigatório que o nome da escola apareça na letra, de preferência no refrão.
2 - DOS PARTICIPANTES: Poderão participar do concurso os alunos, ex-alunos e funcionários da Escola Sá Pereira, pais,
tios e avós de alunos e ex-alunos.
3 - Serão escolhidas pela direção da escola, caso existam mais de oito concorrentes, oito finalistas para o concurso.
4 - Os sambas serão publicados no site, imediatamente após o seu recebimento, e serão submetidos ao voto dos usuários,
que terá função de orientação à direção da escola na escolha das finalistas. Essa escolha não será passível de recurso.
5 - DO JULGAMENTO: O julgamento será no dia 8 de fevereiro, às 18h, no salão da Capistrano de Abreu. A Comissão Julgadora, composta por 3 (três) membros, será escolhida pela direção da escola. A Comissão é soberana na sua classificação e sua decisão não é passível de recurso. A defesa do samba (apresentação) é obrigatória e serão observados os seguintes critérios: letra; melodia; coerência com a estrutura rítmica do gênero samba e adequação ao tema.
6 - DOS DIREITOS AUTORAIS: Os direitos autorais de todas as músicas concorrentes permanecem com seus autores, ficando autorizada, pela própria participação no concurso, a publicação pela escola em seu site, o uso no desfile e em qualquer evento da escola, na produção de álbum em CD e vídeo em DVD, na web e em peças publicitárias e comerciais da escola.
7 - DO PRÊMIO: O samba vencedor receberá o valor correspondente a 1 (uma) mensalidade escolar da Educação Infantil e
Ensino Fundamental I.
8 - Quaisquer dúvidas em relação ao presente Regulamento serão dirimidas pela direção da escola durante o evento.
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