SHOW DE TALENTOS

TERMOS E CONDIÇÕES

O concurso é exclusivo para crianças com idades de 6 a 13 anos completos na data da
realização do evento. A produção poderá solicitar o documento de confirmação da idade do
candidato, caso necessário.
Cada apresentação artística poderá ter no máximo 4 minutos.
A inscrição do candidato não garante a participação no evento; a produção se reserva ao
direito de realizar a pré-seleção dos números caso a quantidade de inscrições supere o limite
de apresentações possíveis para o bom desempenho do evento.
Todo candidato inscrito receberá e-mail de confirmação da inscrição e deverá aguardar o
contato da equipe de produção para a confirmação da participação no dia do evento.
O evento será realizado no dia 21 de maio de 2022 a partir das 17h com término previsto
para até às 20h, na Casa de Artes Up Leon. A produção do evento poderá modificar a data do
evento em caso de necessidade técnica ou força maior. Caso isto ocorra, todos os
participantes serão comunicados.
Toda a comunicação será feita através do contato fornecido no momento da inscrição.
Não haverá disponibilidade para ensaio ou preparação antes da apresentação no local. Cada
candidato deverá chegar ao local da apresentação pronto para a mesma (não será
disponibilizado camarim no local para a preparação dos candidatos).
O candidato inscrito é responsável pelos direitos autorais da sua apresentação, bem como
pelo seu bom desempenho, isentando a produção de qualquer responsabilidade sobre a
mesma.
Cada número inscrito poderá levar 1 responsável. Os demais serão considerados convidados
e estarão sujeitos a disponibilidade de ingressos, que poderão ser cobrados.
A premiação refere-se à apresentação. No caso de grupo, o prêmio deverá ser compartilhado.
O responsável pela criança autoriza desde já a utilização da imagem do candidato durante a
sua apresentação no Show de Talentos, para fins promocionais em campanhas, sejam essas
destinadas à divulgação ao público em geral, a qualquer tempo, em âmbito nacional e
internacional.
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