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Capítulo I – DA INSCRIÇÃO
Art. 1º. A Mostra The Voice ACESC Júnior será realizado no dia 1º de outubro,
através do Instagram da ACESC (@acescsp).
Art. 2°. As inscrições dos associados na ACESC devem ser feitas até o dia 28 de
setembro, onde o associado deve enviar um e-mail para acesc@acesc.org.br,
informando:
a) Seu nome;
b) nome do clube no qual é associado;
c) modalidade escolhida para concorrer;
d) perfil do Instagram, de modo que quando a ACESC republicar o vídeo, seu
perfil seja citado
e) vídeo gravado em Smule ou outro aplicativo.
Artigo único: Smule é um aplicativo de música que permite cantar solo ou com um
grupo, à capela ou com fundo musical. Endereço: https://www.smule.com/ *artigo
importante no regulamento
Art. 3º. A inscrição dará automaticamente à ACESC a permissão de divulgar os vídeos
e imagens produzidos para a Mostra The Voice ACESC Júnior em seus canais de
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divulgação, impressos e eletrônicos, sem quaisquer custos referentes aos direitos
autorais.

Capítulo II – DO LOCAL E DATA DO FESTIVAL THE VOICE ACESC
JÚNIOR
Art. 4º. A Mostra The Voice ACESC Júnior será divulgada no Instagram da ACESC
@acescsp, a partir do dia 1º de outubro. *artigo importante no regulamento

Capítulo III – CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO
Art. 5º. Poderão inscrever-se nas categorias:


Feminino,



Masculino,



Banda com vocal.

Art. 6º. Poderão ser apresentadas músicas nacionais e internacionais.
Art. 7º. Não será permitida apresentação de pot-pourri.
Art. 8º. O cantor ou cantora que inscrever-se na categoria feminino ou masculino
não poderá ser o cantor ou cantora na modalidade banda com vocal. Caso ocorra a
inscrição do mesmo cantor/cantora em ambas as categorias a ACESC desclassificará
as duas inscrições.

Capítulo IV – DO LOCAL E DATA DA GRAVAÇÃO DOS VÍDEOS
Art. 9º. Os vídeos obrigatoriamente deverão ser gravados pelo associado, podendo
ser realizado com o APP Smule, que permite cantar solo ou com um grupo, à capela
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ou com fundo musical, ou outro de sua preferência. Endereço do APP:
https://www.smule.com/ *artigo importante no regulamento
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Capítulo V – DO JULGAMENTO
Art. 10. Será uma Mostra, sem julgamento. *artigo importante no regulamento
Art. 11. Todos os participantes receberão certificado de participação.
Diretoria Cultural da ACESC
São Paulo, 15 de setembro de 2020
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