REGULAMENTO
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O EVENTO
O COVERGROUND foi criado com o intuito de renovar e fomentar
a cena das bandas Tributo de São Paulo, premiando no final as
melhores escolhidas pelo júri e pelo público. A presente edição do
evento será realizada no Café Aurora em São Paulo/SP.
SELEÇÃO
Estará apta a ser selecionada qualquer banda da cidade de São
Paulo, ABC, ou no máximo dentro de um raio de 50km que faça
tributo a alguma banda de rock n’ roll(Classic, Hard, Metal, Grouge,
Hardcore, Pop, Rock, etc.)
As bandas devem enviar para a produção do festival um e-mail
para coverground@olbproducoes.com.br com os seguintes dados:
-Nome da Banda
-Tributo a qual Artista
-Nome do Responsável
-Telefone
-E-mail
-Nome do segundo responsável
-Telefone
-E-mail
-Cidade
-Links para internet (youtube, site oficial, facebook, soundcloud,
myspace, etc.)

DATAS
As inscrições estão abertas até o dia 02/07. A divulgação das
bandas selecionadas será feita através da página do facebook da
OLB Produções no dia 03/07.
As eliminatórias serão nos dias 04/08 e 18/08 As semifinais dias
01/09 e 15/09 a grande final dia 29/09. Sempre sexta-feira a partir
das 21:30 horas.
REGULAMENTO
12 bandas serão selecionadas ao todo. Serão 6 bandas por
eliminatória (num total de 2), das quais se classificarão 5 bandas
por dia, sendo 3 pelo voto dos jurados e 2 pelo voto popular,
formando assim 2 semifinais com 05 bandas cada.
De cada semifinal se classificarão 4 bandas, sendo 2 pelo voto dos
jurados e 2 pelo voto popular, formando uma final com 08 bandas.
O festival terá uma banca de jurados que julgarão as bandas da
seguinte forma:
Cada Jurado escolherá as suas 3 bandas de preferência dando os
pontos:
-3 para a primeira
-2 para a segunda
-1 para a terceira
A soma dos pontos dos jurados consagra as vencedoras. Será
observado: afinação, performance, execução instrumental, visual,
tudo tendo como base a banda original.

Tempo de Palco: cada banda tem no máximo 40 minutos de
apresentação. Se passar disso, a mesma perde 1 ponto, se passar
de 41 minutos, perde 2 e se passar dos 42 minutos a banda será
desclassificada. (A produção recomenda que se cronometre o
ensaio)
Obs1: Na final o tempo de apresentação será de 30 minutos.
Obs2: Se a banda não estiver no local no horário determinado,
acarretará na perda de 1 ponto por item avaliado.
PRÊMIOS
*Prêmio em dinheiro:
-Será destinado R$2.000 que será dividido em 50% para a banda
campeã pelo júri e 50% para a campeã pelo voto popular.
*Prêmio Geração Y: A Campeã pelo júri receberá a gravação do
vídeo completo da sua participação na final do festival, a campeã
do Voto Popular receberá a sessão de fotos completa do seu show
na final
*Prêmio Allemande: A vice-campeã pelo júri receberá uma bolsa
de estudos de 100% durante um mês, 50% no segundo mês e 25%
no terceiro mês. A terceira colocada pelo júri receberá uma bolsa de
estudos de 100% durante um mês, 50% no segundo mês e 25% no
terceiro mês. A campeã pelo voto popular receberá duas bolsas de
estudos de 100% durante um mês, 50% no segundo mês e 25% no
terceiro mês.

*Prêmio Estúdio Manilha: A banda campeã receberá 1 pacote
mensal de 8 horas, iniciando a contagem do dia seguinte à final do
festival (o pacote é válido por um mês exato) + 40% de desconto
em serviços válido por 3 meses. A banda vice-campeão receberá
30% de desconto em serviços válidos por 3 meses. A banda
campeã pelo voto popular receberá 1 pacote mensal de 8 horas,
iniciando a contagem do dia seguinte à final do festival (o pacote
é válido por um mês exato) + 40% de desconto em serviços válido
por 3 meses.
CONVITES
O Valor dos ingressos antecipados (sem cota mínima) será de
R$20,00 e terá validade para um dia de evento já determinado.
As bandas deverão prestar contas de R$20,00 por ingresso
vendido e devolver ingressos que eventualmente não forem
vendidos.
*Na porta do evento, para pessoas sem ingresso, o valor será de
R$30,00.
O acerto dos convites deverá ser feito na hora da passagem
de som por todas as bandas. Caso alguma banda não tenha a
disponibilidade de chegar no horário marcado, deve antecipar o
acerto para dias anteriores.
Em hipótese alguma os ingressos serão acertados após a
abertura dos portões. A banda que não prestar contas dos
ingressos antecipados até a passagem de som do evento, será
desclassificada com execução de multa.

ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS BANDAS
Na primeira etapa a ordem das bandas será definida por sorteio no
escritório da OLB Produções. A partir da segunda etapa, as bandas
com maior votação popular na fase anterior escolherão o horário
de preferência. Essa ordem não poderá ser alterada, a não ser que
tenha o consentimento das bandas envolvidas.
EQUIPAMENTOS
A casa fornecerá (não é permitido levar amplificadores
e base da bateria):
•
equipamento de voz
•
2 amplificadores de guitarra
•
1 amplificador de contrabaixo
•
base da bateria
É de responsabilidade da banda levar:
•
Guitarras
•
Baixo
•
Teclado e suporte
•
Cabos e pedaleiras
•
Pratos, caixa e pedal de bumbo
Obs: Fica vetada a utilização de qualquer artifício de som, luz,
efeitos pirotécnicos e afins sem a aprovação da produção. Sujeito a
desclassificação.

COMUNICAÇÃO
Todas as informações sobre o COVERGROUND serão divulgadas
por e-mail.
Portanto, garanta que todos os dados da banda sejam informados
corretamente na ficha de inscrição.
MULTA
Após a assinatura do regulamento, a banda que não comparecer
ou desistir, justificadamente ou não, pagará multa no valor de
R$1.000,00 (mil reais).
Para garantir o recebimento de mencionada multa, o representante
da banda, no ato da inscrição, emitirá nota promissória em favor de
O.L.B Produções, produtora do evento, no valor de R$1.000,00(mil
reais) que lhe será devolvida no final de sua participação no evento,
mediante recibo de entrega.
Neste ato assinam o presente, manifestando ciência de todo teor
do regulamento, inclusive da não devolução da taxa de inscrição
em caso de desistência, independentemente do motivo.
São Paulo,_____de_________________ de 2017.
______________________________

Representante da Banda
Nome:
RG.:
CPF:

_____________________
Coverground
Produtora:
CNPJ:

