Regulamento da 22º Maratona Cultural ACESC
Semana ACESC de Teatro
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Capítulo I – A SEMANA DE TEATRO
Art. 1º. A Semana ACESC de Teatro será realizado entre os dias 23 e 29 de
novembro de 2020.

Art. 2º. A Semana ACESC de Teatro será composta de ATIVIDADES TEATRAIS e
APRESENTAÇÕES TEATRAIS.

Art. 3º. Todos os dias teremos um webinar de 1h, pelo Zoom, relacionado a uma
ATIVIDADE TEATRAL (início às 19h) + APRESENTAÇÕES TEATRAIS (início 20h), sendo
2 apresentações, de 30-45 minutos cada, por clube.

Art. 4º. Os temas das APRESENTAÇÕES TEATRAIS podem ser nos seguintes
formatos: leitura de textos de dramaturgia, apresentação de curtas, monólogos ou
peças.
Art. 5º. Todas as despesas provenientes da produção e realização das
APRESENTAÇÕES TEATRAIS, pagamentos de direitos autorais (SBAT ou ECAD) pela
produção dos vídeos e/ou fotografias, material de divulgação, pagamento de cachês
a profissionais envolvidos, bem como equipamentos de iluminação e sonorização
são de responsabilidade dos grupos participantes, não cabendo à ACESC qualquer
ônus a esse respeito.
Art. 6º. A inscrição dará automaticamente à ACESC os direitos autorais de imagem e
som de todos os inscritos, dando a mesma a permissão para filmar, fotografar e
divulgar o espetáculo nos canais de divulgação da ACESC, sem quaisquer custos
referentes aos direitos autorais.
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Capítulo II – DA INSCRIÇÃO PARA APRESENTAÇÕES TEATRAIS
Art. 7º. Somente será aceita inscrição de associados dos clubes ACESC.
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Art. 8º. Menores de idade são aceitos, com a devida autorização dos responsáveis.
Art. 9º. As ATIVIDADES TEATRAIS e as APRESENTAÇÕES TEATRAIS serão indicadas
pelos clubes e escolhidas pela ACESC em uma reunião com todos os diretores
teatrais, a ser realizada no dia 7 de outubro, 4ª feira, às 10h. Deverão participar
apenas os diretores teatrais, já com sugestões de ATIVIDADES TEATRAIS e
APRESENTAÇÕES TEATRAIS.
Art. 10. As inscrições dos clubes na ACESC deverão ser feitas através da reunião.

Capítulo III – DATAS E HORÁRIOS DAS APRESENTAÇÕES
Art. 11. A Semana ACESC de Teatro será realizado entre os dias 23 e 29 de
novembro de 2020, a partir das 19h.
Art. 12. O Calendário da Semana ACESC de Teatro será enviado aos clubes e
divulgado nas redes sociais uma semana após a nossa reunião. Ou seja, no dia 14 de
outubro.

Capítulo IV - DA PREMIAÇÃO
Art. 13. Não haverá premiação.
Art. 14. Será emitido um certificado de participação, para todos aqueles que
participarem da Semana ACESC de Teatro.
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