
 

  

I CLARETIANO - INTERCULTURAL 
REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

  
  
DO EVENTO 
 
Entre as inúmeras celebrações de 2019 que fazem parte dos 90 anos da presença              
dos Missionários Claretianos em Rio Claro/SP, será realizado o Claretiano -           
Intercultural, organizado pelo Claretiano - Colégio, Claretiano - Centro Universitário          
e Fundação Claret. O Claretiano - Intercultural é um evento de entretenimento,            
cultura e diversão, que reunirá apresentações de bandas, duplas, solo e coral. 
  
O Claretiano - Intercultural será realizado no dia 17 de agosto de 2019, das 9h às                
16h, no complexo esportivo do Claretiano – Colégio e Claretiano – Centro            
Universitário, localizado na Av. Santo Antônio Maria Claret, 1724, Cidade Claret, Rio            
Claro/SP. O Claretiano - Intercultural não é um evento premiado ou de colocação,             
mas um evento cultural que abre espaço para profissionais e amadores mostrarem            
seu talento gratuitamente. 
  
DAS INSCRIÇÕES 
  
As inscrições para apresentação estarão disponíveis no período 17 de junho a 04 de              
agosto, pelo site www.claretiano.edu.br/intercultural. 
  
Serão permitidas 20 inscrições no evento, sendo elas distribuídas nas seguintes           
categorias: 

- 5 inscrições para bandas; 
- 5 inscrições para apresentações solo; 
- 5 inscrições para duplas; 
- 5 inscrições para corais. 

  
Para se inscrever, cada participante deverá preencher o formulário eletrônico          
disponível no site mencionado acima, composto por: 
  

- Tipo de apresentação; 
- Responsável pela apresentação; 
- E-mail do responsável;  
- Celular do responsável (com DDD); 
- Nome da apresentação; 
- Nome (s) completo (s) do (s) integrante (s); 



 

- Nome da música; 
- Tempo de duração da apresentação; 
- Informações técnicas (detalhes dos equipamentos que serão utilizados na         

apresentação); 
- Descrição da apresentação;  
- Demonstração da apresentação*. 

  

*A apresentação precisa ser aprovada antes de ser selecionada para o evento. Por isso, é preciso                
que o responsável envie um arquivo contendo a demonstração em arquivo .mp3 (caso esteja              
disponível apenas em áudio) ou o vídeo da apresentação em URL do YouTube (caso esteja               
disponível em vídeo). É essencial que a apresentação seja a mesma que será executada no dia do                 
evento, assim como, a formação da banda/solo/dupla/coral, música, tempo, etc. 
  
DAS APRESENTAÇÕES 
  

- Todas as propostas serão avaliadas pela organização do evento; 
- O tempo total para a apresentação será de 15 minutos (tempo para entrar,             

se apresentar e sair do palco). É importante se atentar ao tempo, para que as               
próximas apresentações não sejam prejudicadas; 

- Todos os detalhes técnicos da apresentação deverão constar na inscrição          
para guiar o trabalho da equipe operacional; 

- O Claretiano se reserva ao direito de aumentar ou diminuir a quantidade de             
apresentações de acordo com o número de inscrições nas categorias. 

- A organização do evento se responsabiliza por definir e encaminhar a ordem            
das apresentações no evento; 

  
Atenciosamente, 
Comissão Organizadora 

 
 


