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     REGULAMENTO 2020 
1- FINALIDADE 

 

O Prêmio Bill Bojangles tem caráter competitivo e visa Incentivar a elaboração 
coreográfica e estimular o potencial criativo dos novos sapateadores, em uma 
mostra na qual será premiada a melhor coreografia original. 
 

Excepcionalmente esse ano a competição será realizada totalmente on-line. 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1- Podem participar: alunos, estudantes, professores, coreógrafos e demais 
sapateadores, de qualquer nível ou idade; 
 

2.2 - É vedada a participação: Dos professores que participam do Festival 
Copasetic, sejam como coreógrafos ou prestando qualquer assistência no 
processo de criação coreográfica de terceiros. O mesmo se aplica ao júri 
convocado para o prêmio, bem como membros/realizadores/equipe do evento, se 
estendendo aos parentes de 1º e 2º grau ( irmãos, netos e filhos...). 

 

3 - TAXAS E CATEGORIAS 

 

3.1 - Solo (Único integrante); 

3.2 - Duo ( Dois integrantes); 

3.3 - Trio ( Três integrantes); 

3.4 - Conjunto ( 4 ou mais integrantes - Esta modalidade apenas para 
gravações feitas anteriormente à pandemia); 

 

Taxa: R$ 30,00 por participante em cada coreografia, independente da categoria. 
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4 - SOBRE A INSCRIÇÃO 

 

4.1 - A inscrição é feita via depósito ou transferência bancária até o dia 31 de 
agosto. Ela só é efetivada após preenchimento do formulário no site com anexo do 
comprovante de pagamento. Em caso de desistência, impossibilidade ou 
quaisquer outros motivos, não haverá restituição do valor pago; 
 

4.2 - Os dados bancários encontram-se no site, acima do formulário para 
inscrição; 
 

4.3 - Cada coreógrafo e participante poderá se inscrever em até 4 (quatro) 
coreografias; 
 

4.4 - As inscrições para o Prêmio Bill Bojangles são limitadas, podendo a direção 
encerrar as inscrições quando conveniente. A produção também pode alterar ou 
atualizar esse regulamento a qualquer tempo, quando necessário. 

 

5 – JÚRI 

 

5.1 - O júri da edição 2020 será formado pelos profissionais: Marchina, Derick 
Jacinto e Bruna Miragaia. 
 

5.2 - O júri irá avaliar a obra coreográfica, por vídeo, e serão considerados os 
seguintes quesitos: criação, concepção, desenvolvimento, musicalidade e a obra 
coreográfica como um todo. 

 

6 – PREMIAÇÃO 
 

6.1 - Serão premiadas de acordo com a decisão dos jurados, as 3 melhores obras 
coreográficas dentro dos quesitos mencionados no item anterior. As premiações 
serão de: 
 

a)1° lugar (1º maior nota );               

b) 2° lugar (2º maior nota);     

c) 3° lugar (3º maior nota); 

d) Voto popular ( através de “likes” no instagram) 
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Obs: Se o sapateador mais votado no voto popular também estiver entre 
uma das três principais colocações, o prêmio de voto popular passará para 
o segundo mais votado, e assim sucessivamente; 

6.2 - O prêmio para primeiro lugar é uma bolsa integral para o DC Tap Festival, 
Washington - Estados Unidos (Não incluso transportes, hospedagem ou qualquer 
outros gastos, apenas os cursos do festival) + Sapato profissional da Capézio + 
Trófeu personalizado “Funkoo Pop”. O prêmio para segundo lugar é uma bolsa 
para o Tap Fest Guadalajara 2021 - México + Sapato profissional da Capézio e 
o terceiro lugar uma bolsa para o Copasetic 2021 + Sapato profissional da 
Capézio. O prêmio para voto popular será surpresa. 

 

6.3 - O prêmio é apenas para o coreógrafo responsável pela criação, os 
bailarinos/sapateadores não têm direito a premiação. Em caso de coreografias 
com mais de um coreógrafo (coautoria) os mesmos deverão indicar apenas uma 
pessoa para receber o prêmio. Salvo os casos em que o prêmio poderá ser 
dividido (consultar organização do Prêmio Bill Bojangles). 

 

7 - DIREITO DE IMAGEM E SOM 

 

7.1 - Ao efetuar a inscrição, o candidato autoriza o uso de imagem e som de sua 
obra coreográfica para fins de divulgação do festival em todos os meios cabíveis 
como internet, radio, tv, jornais, revistas e outros meios relacionados. 

 

8 - MENORES DE IDADE 

 

8.1 - Em caso de participantes menores de 18 anos, será necessário o envio de um 
termo para a validação da inscrição, disponível no nosso site. O mesmo deve ser 
preenchido individualmente para cada menor, assinada de próprio punho pelo 
responsável e enviado para o e-mail no prazo de 24 horas. 

 

9 - ESPECIFICAÇÕES SOBRE O VÍDEO ENVIADO 

 

9.1 - O vídeo devera ser gravado na horizontal ( câmera deitada ) e em um único 
ângulo. Não poderá conter cortes, textos, efeitos ou qualquer tipo de edição. 
Recomendamos que a gravação tenha uma boa qualidade e resolução; 
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9.2 - A gravação deverá ser feita de corpo inteiro e o mais estabilizado possível 
(Atenção ao volume da música e ao som do seu sapateado); 
 

9.3.1 No caso de solos, duos e  trios, os vídeos poderão também ser “pré-gravados 
( como o caso de apresentações, festivais, ensaios, competições, vídeos em sala de 
aula, etc...), no entanto, deverão ser filmagens obrigatoriamente não profissionais; 
 

9.3.2 - No caso de conjuntos, só serão aceitas gravações não profissionais feitas 
anteriormente à pandemia: como apresentações de finais de anos, festivais, 
ensaios, vídeos em sala de aula, etc...; 

 

9.3.3 - Consideram-se filmagens não profissionais: 

Filmagens de celular, tablets, ipads, câmeras domésticas e demais aparelhos 
eletrônicos de uso particular; 
 

9.4 - As coreografias deverão ser autorais; 
 

9.5 - O vídeo da coreografia deve ser postado no Youtube como público ou não 
listado. E o link deverá ser enviado para o e-mail festivalcopasetic@gmail.com  
até 31 de agosto no máximo, junto com o nome da coreografia, coreógrafo e 
participantes presentes no vídeo. (Solicitamos que envie o vídeo o mais rápido 
possível para apreciação da curadoria); 
   

9.6 - É extremamente proibido que os sapateadores que participam do vídeo 
estejam com figurinos ou adereços que tragam marcas,ou qualquer identificação 
de empresas, de forma visível, a fim de evitar qualquer tipo de propaganda; 
 

9.7 - O sapateador pode ficar à vontade para, caso queira, usar maquiagem, 
figurino e objetos cênicos para dentro da sua apresentação. 

 

10 - TEMPO DO VÍDEO 
 

10.1 - Solos - Até 3 minutos de duração; 
 

10.2 - Duos, trios e conjuntos - Até 5 minutos de duração. 
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11 - DA SELEÇÃO: 
 

11.1 - Todos os vídeos enviados passarão pela avaliação da curadoria do Festival 
Copasetic e apenas 12 obras coreográficas serão selecionadas para participar da 
competição. 

12 - APRESENTAÇÃO E RESULTADOS 
 

12.1 - As 12 obras selecionadas para o prêmio Bill Bojangles serão reunidas em 
um pocket show e serão transmitidas ao vivo de forma gratuita para o público 
pela internet, através do canal do festival no youtube 
(https://www.youtube.com/channel/UCPLTv-x4kae3wPKnP9tXjtg ) , no dia 20 
de setembro às 16 horas; 
 

12.2 - após o show, será feito uma live no instagram do Festival Copasetic 
(@fcopasetic) para anunciar os vencedores do Prêmio Bill Bojangles 2020. 

 

13 - SOBRE O COMENTÁRIOS DOS JURADOS 
 

13.1 - Os jurados receberão uma ficha individual de cada coreografia, analisarão e 
comentarão todos os trabalhos. Essas fichas serão encaminhadas por e-mail, para 
todos responsáveis, dentro de 24 horas após a premiação. 

 

14 - OUTRAS INFORMAÇÕES 

Para outras dúvidas ou maiores informações, entrar em contato com a 
organização do prêmio pelo e-mail: festivalcopasetic@gmail.com.  
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