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XXX FESTIVAL DA MÚSICA SERTANEJA E POPULAR DE 

BANDEIRANTES – FESTBAND  
 
 

REGULAMENTO 
 
 

CAPITULO I 
DOS OBJETIVOS 

 
ART. 1º - O XXX FESTIBAND tem por finalidade valorizar a produção artística 
no campo da música sertaneja e popular desenvolvida por artistas de nossa 
região, convidar ganhadores de outras edições do FestBand, assim como, 
cantores do Município de Bandeirantes e de todo país, de maneira a: 
 
I – Valorizar o artista da música como importante agente na difusão da música 
sertaneja e popular, regional e nacional, premiando 03 (três) artistas, em 1º, 
2º, e 3º lugar. 
 
II – Identificar práticas profissionais e de qualidades desenvolvidas no campo 
da música no município de Bandeirantes e em todo Brasil, que possam servir 
de referência a outros artistas que estão iniciando. 
 
III – Difundir experiências musicais relevantes praticadas por artistas, resgatar 
e despertar o gosto musical no municipio, individualmente, dupla ou trio, que 
visem à ampliação do universo cultural e a socialização do povo Brasileiro. 
 
IV – Oferecer a oportunidade, à população, em prestigiar a arte e a cultura 
expressa através da música. 
 
 
 

CAPITULO II 
DA PROMOÇÃO 

 
ART. 2º - O XXX FESTBAND CATEGORIA LIVRE é promovido pela 
Prefeitura Municipal de Bandeirantes-MS, sob a coordenação da Fundação de 
Cultura, que ficará responsável pelas providências administrativas 
necessárias para sua execução. 
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ART. 3º - As despesas referentes à premiação, locomoção, estadia do 
conjunto musical (para o acompanhamento dos concorrentes) e montagem de 
palco, ficarão a cargo da Prefeitura Municipal de Bandeirantes-MS. 
 
 

CAPÍTULO III 
DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA COMPETIÇÃO. 

 
ART. 4º - O XXX FESTBAND CATEGORIA LIVRE será realizado no dia 
24/06/2018 (domingo), após a apresentação da categoria PRATAS DA 
CASA, na Festa Junina Municipal, na quadra do ginásio de Esportes da Praça 
Municipal Joaquim Pedro de Campos, centro, Bandeirantes-MS. 
 
 

CAPITULO IV 
DOS PARTICIPANTES 

 
ART. 5º - O Festival se inicia na categoria infantil, de 05 a 12 anos, e destina-
se às crianças individuais, duplas ou trios, de toda cidade e região. Apartir das 
16h00min. 
 
 

I § 1º - Pratas da casa.  Todos aqueles que são moradores de nossa cidade, 

e que nunca tenha ganhado em nosso festival em anos anteriores podem se 
inscrever nessa modalidade, que é de faixa etária livre. 
I § 2º CATEGORIA LIVRE. Essa categoria destina-se aos cantores, duplas e 
trios ganhadores de outras edições do FestBand ,juntamente com os 
cantores, duplas  e  trios  de  toda  a região, estado e  país. 
Cada candidato, dupla ou trio só poderá concorrer com a interpretação de 
uma só música do gênero sertanejo ou popular, não de autoria própria. 
 
 

CAPÍTULO V 
DA INSCRIÇÃO 
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ART 6º - O prazo para inscrições será de 01/06/2018 a 15/06/2018 
 
ART 7º - Ao inscrever a música, que irá interpretar, o participante, aceita as 
disposições do presente Regulamento. 
Autorizando, inclusive, a sua publicação e divulgação. 
 
 
ART 8º - A inscrição deverá ser feita até o dia 15/06/2018, na Fundação de 
Cultura,Esporte e Turismo, No horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 
17:00 de Segunda-feira à Sexta-Feira. Informações 3261-1425. 
 
 
 
Parágrafo Único - No ato da inscrição o participante deverá entregar 
obrigatoriamente 5 (cinco) cópias digitadas da Letra juntamente com o tom 
que irá cantar. Caso não use a banda destinada ao acompanhamento do 
festival, o artista deve estar com a mesma em arquivo mp3 em pen-driv (que 
será devolvido). 
O cantor poderá se assim o desejar, fazer seu próprio acompanhamento 
musical. No momento de sua inscrição, deverá trazer cópia dos documentos 
pessoais. 
Para menores, será necessário cópia do comprovante de escolaridade, e os 
Pais ou Responsável Legal, deveram preencher a autorização de participação 
do candidato no ato da inscrição. 
 
ART. 9º - Serão aceitas somente as 20 (vinte) primeiras inscrições, por ordem 
da data de efetuação da inscrição. Obs. Data, Dia e Local.  
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CAPÍTULO VI 
DO JULGAMENTO 

 
ART. 10º - O julgamento será realizado por Jurados de pleno conhecimento 
musical, no dia 24/06/2018, durante a apresentação individual dos 
participantes inscritos, em conformidade com os aspectos a seguir: 
 

I - AFINAÇÃO 
 

II - RITMO 
 

III - MELODIA 
 

IV - INTERPRETAÇÃO 
 

V - PERFORMANCE DE PALCO 
 

    
 ART. 11º - Das notas de cada aspecto: 

 
 I – Nas notas serão de 05 à 20 pontos em todos os aspectos. 
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CAPÍTULO VII 
DA COMISSÃO JULGADORA 

 
ART. 12º - A Comissão Julgadora do XXX FESTBAND, é constituída de 05 
(cinco) membros, composta por jurados de pleno conhecimento musical, 
artístico e cultural. 
 
Parágrafo Único: A comissão Julgadora é soberana em suas atitudes e 
decisões e os resultados finais por ela apurados serão irrevogáveis, não 
cabendo nenhum tipo de recurso por parte dos concorrentes. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO 

 
ART. 13º - O resultado do XXX FESTBAND será divulgado após as 
apresentações individuais dos concorrentes, tendo sido somadas as notas 
pela Comissão Julgadora e Organizadora. 
 
Parágrafo Único: Serão classificados em: 
 
1º Lugar: o concorrente que obtiver a maior pontuação; 
2º Lugar: o que obtiver a segunda maior pontuação; 
3º Lugar: o que obtiver a terceira maior pontuação; 
 
ART. 14º - A cada um dos três primeiros classificados será conferido: 
 
1 – Prêmio em dinheiro para a modalidade PRATAS DA CASA sendo: 
 
- Ao 1º Lugar: R$ 500,00 + Troféu. (Mais a gravação de uma faixa musical, no 
valor de R$500,00) nos Studio J.F. Produções. 
- Ao 2º Lugar: R$ 400,00 + Troféu.  
- Ao 3º Lugar: R$ 300,00 + Troféu. 
 
2 -  Prêmio  na modalidade  LIVRE 
 
- Ao 1º Lugar R$ 1.200,00 + troféu.  
- Ao 2º Lugar R$ 600,00 + troféu. 
- Ao 3º Lugar R$ 400,00 + troféu. 
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3 - Prêmio para a categoria INFANTIL. 
 
- Medalhas em honra ao mérito. 
                                            
 
ART. 15º - A solenidade de entrega dos prêmios será realizada 
imediatamente, após a divulgação dos resultados da última competição livre. 
Na mesma data e local, com a presença dos premiados, Comissão Julgadora, 
Comissão Organizadora, jurados, público e autoridades convidadas. 
 

 
 
 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
ART. 16º - Poderá haver eliminatória dos inscritos antes da apresentação, em 
caso de não cumprimento deste regulamento e suas regras. É de caráter 
obrigatório os calouros estarem presentes, no ensaio oferecido pela 
organização, sendo esse no dia 20/06/2018 (quarta-feira) apartir das 
10h30min. No mesmo local da apresentação. 
 
ART. 17º - Não será permitido a nenhum artista ou calouro participar sem ter 
sido devidamente inscrito. Dentro do Prazo Legal fixado neste regulamento. 
 
ART. 18º - No caso de empate por notas, em quaisquer das classificações, 
ganhará o artista com maior número de pontos no critério AFINAÇÃO, 
persistindo o empate será seguindo a sequência dos aspectos citada no Art. 
10 deste regulamento, se mesmo assim permanecer o empate, será realizado 
sorteio do vencedor diante dos mesmos, não podendo, portanto, ser dividido o 
prêmio.  
 
ART. 19º - Será permitida aos concorrentes, a escolha do seu 
acompanhamento musical, levando em conta que os mesmos possuem a sua 
disposição a Banda no local, e esta, é oferecida para acompanhar os calouros 
de forma gratuita, abaixo recursos autorizados desde que os mesmos arquem 
com os custos: 
 
I – Acompanhamento musical por profissional autônomo. 
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II – Acompanhamento musical a si próprio com instrumentos pessoais. 
 
III – Recursos audiovisuais via Playback. 
 
ART. 20º - A Comissão Organizadora nomeará para o dia do evento, um  
diretor  musical  para  dirigir  os  cantores e, o mesmo, será responsável pela 
engenharia de Áudio e Direção Musical. Sendo um profissional capacitado e 
qualificado para tal função. 
 
ART. 21º - Não será aceito nos ensaios e muito menos no dia da 
apresentação a participação de candidatos visivelmente embriagados. A 
comissão poderá solicitar o apoio da Polícia Militar a fim de constatar a 
embriagues do participante, sendo assim constatada ele estará 
imediatamente desclassificado, revogando as disposições em contrário. 
 
 
ART. 22º - Será permitida a presença de 1 (Um) acompanhante por calouro 
no ensaio, fica vedada a presença de pessoas que não seja autorizadas por 
parte da organização, estando previamente autorizados membros da 
organização da festa e do festival, componentes do conjunto musical 
contratado, equipe do som, palco, iluminação e calouros devidamente 
inscritos com 1 acompanhante somente. As portas do local serão fechadas 
para o ensaio, os calouros que não estiverem dentro do local de ensaio as 
10h40min, serão automaticamente eliminados e não podendo participar do 
festival por não ter feito seu ensaio. 
 
ART. 23º - Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela 
comissão Organizadora. 

 
Bandeirantes – MS, 29 de Maio de 2018. 

 
 
 
 
 
 

       
Gilmar Santana 

Secretaria de Governo 


