
 

 

 

REGULAMENTO PRIMEIRO CONCURSO NOVOS TALENTOS RADIO WEST- - CONCURSO DE 

HABILIDADES MUSICAIS DA RADIOWEST 

1. DA FINALIDADE  

O Concurso de novos talentos - Concurso de habilidades musicais tem a finalidade de 

descobrir cantores musicais no estilo sertanejo, nos membros da sociedade atual.  

 2. DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

2.1. Os participantes - Deveram obedecer às disposições contidas neste regulamento. 

 2.2 A comissão julgadora será apresentada pelos organizadores  

2.3 Caberão à Comissão Organizadora, cumprir e fazer cumprir as regras desse 

Regulamento, bem como divulgar o resultado do concurso. 

 2.4 As decisões da Comissão Julgadora serão irrecorríveis.  

3. DAS INSCRIÇÕES 

 3.1. As inscrições estarão abertas a partir do dia quinze de março 2018 e encerradas 

com o número de cem participantes inscritos (duplas contam com uma inscrição), ou até o 

prazo do dia trinta de abril de 2018. 

3.2. Poderão se inscrever Duplas e cantores solo, de qualquer idade, desde que os 

interessados estejam dispostos a cumprir ao regulamento estipulado. 

 3.3 A participação no concurso é restrita às pessoas previamente inscritas, sendo esta 

intransferível a outra pessoa.  

3.4 Após a inscrição termos sido efetivadas, não será permitida a inclusão ou 

substituição de membros. 

3.4.1 Somente poderá ser apresentadas, musicas sertanejas e regionais no estilo 

caipira   

. 3.5. Para as inscrições, serão efetuados os pagamentos de R$30,00 para cantores solo 

e R$60,00 para cantores em dupla. Os interessados deverão acessar o site 

www.radiowest.com.br e fazer o cadastro com informações tais como nome completo, e-mail, 

cidade, telefone, CPF e nome artístico idade, no caso de menor de idade autorização assinada 

por um responsável. Após o preenchimento dos mesmos será encaminhado um e-mail com os 

dados bancários para o pagamento das inscrições, onde devera ser devolvido o email com o 

comprovante de deposito e o vídeo de apresentação, para iniciar a primeira faze. 



3.5.1 ao efetivar o envio do vídeo fica esclarecido que o mesmo poderá ser usado 

pelos responsáveis do concurso para postagem em nossos canais sem direitos autorais   

3.5.2. No caso dupla, o interessado deverá fazer um só pagamento deixando claro o 

responsável pela mesma 

 

 4. Arranjos e Acompanhamentos  

. 4.1 A Comissão Organizadora do concurso não se responsabilizará por arranjos e 

acompanhamentos, os mesmos deveram ser de responsabilidade dos inscritos, notificando a 

comissão organizadora com antecedência para preparação dos mesmos, a Não citação dos da 

maneira que será executada o acompanhamento e arranjos poderá, gerar a desclassificação 

dos interessados.  

5. TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

5.1 O simples ato da inscrição importa, para todos os efeitos, em termo de autorização 

na utilização do nome, imagem e voz dos interessados, devendo, portanto, ser assinado por 

estes. 

 6. JURI 

 6.1 O corpo de jurados será composto por quatro membros estipulados pela 

organização do evento, abrangendo a qualificação do mesmo nas seguintes, modalidades; 

musical, artístico, apresentador, e ouvinte  

6.2 Popularidades: na primeira fase o maior alcance de visualizações de vídeos dos 

músicos pela pagina oficial da radio terá o peso de um voto  

 7. DA SELEÇÃO 

 7.1 A seleção será realizada em três etapas. 

 7.2. Serão classificadas apenas quatro participantes para a etapa final  

. 7.3 os candidatos farão um vídeo apresentando uma música, que será encaminhada 

junto com o comprovante de pagamento, o mesmo será divulgado em nosso canal no 

youtube para ser divulgado onde os 20 primeiros vídeos com maior numero de visualizações 

classificaram a segunda etapa. Os links dos vídeos poderão ser compartilhados por meio de 

sites, e-mail, face book, etc. Porem só será valido o número de visualizações do vídeo   

7.4 A segunda etapa será realizada nos estúdios radio West, ou em um local 

estipulado pela comissão organizadora, com a apresentação dos candidatos ao publico 

através de filmagens, ao estilo programa de auditório, onde restaram apenas quatro 

candidatos 

 7.5. Cada candidato da segunda etapa apresentara duas músicas sendo uma regional 

e a outra sertaneja de sua preferencia   



 7.6 A ordem de apresentação será definida em sorteio feito pela organização do 

concurso 

7.7 o tempo para ajuste de som será no Maximo em 10 minutos  

 7.8 A organização do evento disponibilizará uma equipe técnica que será 

responsável pelas instalações elétricas e técnicas para apresentação.  

 

8. DA PREMIAÇÃO  

8.1. Serão divididos os prêmios em: primeiro segundo terceiro e quarto lugar, os 

demais que participaram da segunda etapa receberam um certificado de participação do 

evento.  

8.2 primeiro lugar será premiado com o valor de 50% do valor arrecadado nas 

inscrições  

8.3 o segundo lugar será premiado com o valor de 30% do valor arrecadado nas 

inscrições  

8.4 o terceiro lugar será premiados com 10% do valor arrecadado nas inscrições  

 

8.5 o quarto lugar será premiado com premio de consolação (estipulado pelos 

organizadores) 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

9.1 Todos os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos diretamente pela 

comissão organizadora do concurso.  

9.2 Ficamos garantidos o direito a livre expressão de qualquer dos concorrentes, 

exceto no destrato público ao evento ou a qualquer um dos participantes, bem como à 

Comissão Organizadora, à instituição e demais pessoas envolvidas na organização do concurso, 

caso contrário, ocorrerá à imediata exclusão do concorrente.  

9.3 A simples inscrição do interessado já pressupõe a aceitação e concordância com 

todos os termos do presente regulamento, valendo como contrato de adesão.  

9.4 Mais informações poderão ser obtidas pelo email (email da radio) 

 

 Atenciosamente, A Comissão Organizadora  

  PRIMEIRO CONCURSO DE NOVOS TALENTOS RADIO WEST 

 


