
Concurso cultural “NOSSA BATALHA”
Rádio ABC 103.3 FM

Regulamento

O Concurso cultural “NOSSA BATALHA”, é uma iniciativa a ser desenvolvida pela
Rádio ABC 103.3 FM em parceria com o Grupo Sinos, que tem como objetivo
oportunizar o reconhecimento de bandas e músicos independentes da
comunidade local e incentivar o movimento artístico e cultural da região do Vale
dos Sinos e Região metropolitana de Porto Alegre.

1. DOS PARTICIPANTES

1.1 Poderão participar deste concurso, quaisquer bandas de música e músicos
solo, que trabalhem com material autoral, maiores de 18 anos, residentes no
Estado do Rio Grande do Sul.

1.2 Não poderão participar deste concurso "fanfarras" ou "bandas marciais" ligadas
ou não a instituições do ensino regular público ou privado, "bandas de pífanos",
bem como conjuntos musicais assemelhados, conjuntos musicais de instituições
religiosas, bandas militares e bandas de instituições de segurança pública.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 24/05/2021 à
04/06/2021;

2.2 A inscrição deverá ser feita de forma online, através do formulário de inscrição
contido no link https://form.jotform.com/211153240402032;

2.3 Os músicos poderão se inscrever como grupo, porém a organização do
concurso não se responsabiliza pela divisão do prêmio entre os integrantes do
grupo;

2.4 Ao se inscrever, o(s) participante(s) autoriza(m) automaticamente o concurso
cultural “NOSSA BATALHA”, publicar e reproduzir, o conteúdo musical fornecido
pela banda, respeitando a propriedade intelectual dos autores da música.

https://form.jotform.com/211153240402032


2.5 Para a conclusão da inscrição, os artistas deverão disponibilizar as seguintes
informações obrigatórias:

a) Release completo da banda;
b) Nome, idade de todos os integrantes e informações de contato;
c) Três fotos em alta qualidade;
d) Três músicas autorais com suas respectivas letras para avaliação;
e) Definição de gênero musical;
d) Vídeo de até 1 minuto com apresentação da banda e seus integrantes;

2.6 Será analisado se a banda se enquadra (e/ou não contradiz) a proposta/tema
do concurso a fim de criar uma narrativa contundente. Ou seja, bandas com
temas/letras que remetem a qualquer forma de preconceito ou intolerância não
poderão participar do evento.

Parágrafo único: Caso o cadastro não seja preenchido de acordo com a forma
descrita nos itens acima, a inscrição da banda em questão será desconsiderada.

3. DAS MÚSICAS

3.1 Cada participante poderá inscrever três músicas autorais. Deverá ser mantida a
originalidade tanto na parte musical quanto literária. Casos de plágio serão
desclassificados. A ausência de originalidade poderá ser apurada através da
comissão organizadora ou por denúncia dos concorrentes.

3.2 As músicas deverão ter no máximo 4 minutos de duração, podendo ser
utilizado qualquer tipo de instrumento musical;

3.3 A apresentação das músicas acontecerá nas batalhas de cada chave do
concurso;

3.4 As músicas não poderão:

a) Causar danos materiais ou danos morais a terceiros;
b) Conter dados ou informações que constituam ou possam constituir crime (ou
contravenção penal), ou que possam ser entendidos como incitação à prática de
crimes e violência;
c) Constituir ofensa à liberdade e à crença;
d) Revestir-se de conteúdo que implique discriminação ou preconceito de raça,
cor, etnia ou procedência nacional ou regional;
e) Fazer propaganda eleitoral;
f) Ter sido gravadas ou reproduzidas previamente por outros artistas.

4. DA SELEÇÃO



4.1 Serão selecionadas 8 (oito) bandas, através de critérios como originalidade e
qualidade musical, que serão analisados pelos jurados do concurso.

4.2 Um Corpo de Júri especializado será indicado pela Comissão Organizadora,
sendo composto por 3 (três) integrantes da Rádio ABC 103.3 fm para seleção de
bandas independentes;
4.3 As bandas que participarão da seletiva deverão disponibilizar com
antecedência as letras das músicas que apresentarão nos vídeos.

4.4 As bandas selecionadas deverão se responsabilizar por todos os gastos
referentes a acomodação ou deslocamento para a participação da final da “Nossa
Batalha”, que acontecerá ao vivo na sede do Grupo Sinos;

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA SELETIVA

5.1 Na Seletiva, o corpo de Júri seguirá os seguintes critérios, cuja pontuação
variará de 0 a 10, sendo 0 para menor relevância e 10 para maior relevância:

a) Qualidade musical;
b) Criatividade;
c) Capacidade de Execução;

6. DA APRESENTAÇÃO

6.1 A ordem de apresentação em vídeo será definida de acordo com a pontuação
obtida na seletiva, de forma decrescente. Este cronograma, após a sua definição,
não poderá ser alterado;

6.2 Na primeira fase, a banda faz a inscrição virtualmente pelo link
https://form.jotform.com/211153240402032 munidos com os dados solicitados e
um vídeo de apresentação da banda com até 1 min;

6.3 Na segunda fase, as 8 (oito) bandas selecionadas anteriormente participarão
de eliminatórias em vídeo que ocorrerão nos dias 17 e 18 de junho. O julgamento
será feito pelo público através de votação online nos stories do Instagram da
Rádio ABC 103.3 fm após a publicação dos vídeos da batalha da noite, sendo 4
(quatro) bandas por noite de batalha.

6.4 Na terceira fase, as quatro bandas vencedoras da etapa anterior, batalharão
em vídeo novamente para garantir um lugar na final ao vivo. A terceira fase
ocorrerá nos dias 24 e 25 de junho.

6.5 A apresentação final ocorrerá na quarta-feira, 30 de junho, ao vivo, na sede do
Grupo do Sinos, Rua Jornal NH, 99 - Novo Hamburgo | RS - CEP: 93334-350;

https://form.jotform.com/211153240402032


6.6 Na segunda e terceira fase, cada banda ficará responsável pela gravação e
envio do seu vídeo de batalha para a comissão organizadora. O vídeo deverá ser
disponibilizado até 1 (um) dia antes da batalha;

6.7 Os vídeos não poderão:
a) Causar danos materiais ou danos morais a terceiros;
b) Conter dados ou informações que constituam ou possam constituir crime (ou
contravenção penal), ou que possam ser entendidos como incitação à prática de
crimes e violência;
c) Constituir ofensa à liberdade e à crença;
d) Revestir-se de conteúdo que implique discriminação ou preconceito de raça,
cor, etnia ou procedência nacional ou regional;
e) Fazer propaganda eleitoral;
f) Ultrapassar 4 (quatro) minutos de duração;

6.8 Todos os vídeos de apresentação serão postados no Instagram da Rádio ABC
103.3 fm em forma de IGTV, preferencialmente envie o seu na posição vertical
9:16 (1080x1920px). Este não é um critério eliminatório;

6.9 A votação para eleger o vencedor de cada batalha ocorrerá somente através
dos stories da Rádio ABC 103.3 fm, com o período de 24 horas após apresentação
para apresentação do resultado.

7. DA PREMIAÇÃO

7.1 Será premiado somente o vencedor da Final da “NOSSA BATALHA”, com:

PREMIAÇÃO 1 º Lugar

- 60 dias de música autoral veiculada em programas de horário nobre da
Rádio ABC 103.3 fm;

- Entrevista ao vivo para a Rádio ABC 103.3 fm;
- Entrevista e conteúdo especial veiculado em todos os Diários do Grupo

Sinos (Jornal NH, Jornal VS, Diário de Canoas, Jornal de Gramado, Correio
de Gravataí e Diário de Cachoeirinha);

- R$1500,00 (mil e quinhentos reais) em voucher da loja Toda Música;

7.2 A dinâmica da votação da Batalha Final será revelada próxima ao seu
acontecimento, sem data definida;

8. DATAS E ELIMINATÓRIAS



INSCRIÇÕES: 24/05/2021 à 04/06/2021
SELETIVAS: 07/06/2021 à 11/06/2021
1ª ELIMINATÓRIA: 17/06/2021 e 18/06/2021
2ª ELIMINATÓRIA: 24/06/2021 e 25/06/2021
FINAL DA “NOSSA BATALHA”: 30/06/2021

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Não poderão concorrer os membros da Comissão Organizadora, integrantes
da Rádio ABC 103.3 FM, nem demais associados do Grupo Sinos;

9.2 A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo
candidato, de todas as disposições deste regulamento, sendo desclassificados os
trabalhos que não atenderem às regras nele contidas;

9.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora;

9.4 Todas as datas aqui citadas poderão ser alteradas, desde que comunicadas
previamente a todos os participantes e envolvidos deste concurso;


