Regulamento para Grupos de K-POP

1. A inscrição terá de ser efectuada até dia 20 de Maio de 2018 (inclusivé)
através da seguinte hiperligação:
https://goo.gl/forms/TZVVFBing56nJW6r2
2. No acto da inscrição, é necessário providenciar a lista de músicas (até
um máximo de 10) para selecção por parte da organização.
3. Cada grupo de dança/pessoa individual seleccionado irá dançar 1 a 4
músicas.
4. A organização seleccionará as músicas até 27 de Maio. Os grupos de
dança/pessoas individuais inscritos serão informados até esta data.
5. Após serem informados da selecção aprovada pela organização será
necessário enviar um vídeo e/ou haver uma audição presencial até 24 de
Junho de 2018.
6. A audição presencial deverá ser agendada com a organização e será o
método preferencial, se tal não for possível os grupos/pessoas individuais
não serão prejudicados e a audição por vídeo torna-se obrigatória.
7. Todos os inscritos serão informados se foram ou não seleccionados até
25 de Junho de 2018.
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8. Apenas as pessoas presentes no vídeo e/ou na audição presencial
podem participar no MCE. Se houver uma alteração nos membros, a
organização terá de ser informada até 27 de Julho e a sua presença no
evento será avaliada pela mesma.
9. Será fornecida a entrada no evento no dia em que actuarem e serão
providenciadas águas na zona do palco de rua durante a actuação.
10. Se os prazos descritos neste regulamento não forem cumpridos a
organização reserva o direito de recusar a participação nesta actividade.
11. Os grupos/pessoas individuais serão contactados através do email e
telefone providenciados no formulário de inscrição.
12. A organização reserva o direito de a qualquer momento modificar,
remover ou adicionar qualquer ponto a este regulamento consoante achar
necessário.
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