Grupo Motard Cavaleiros do Àlamo
Apresenta

Regulamento
Artigo 1º
O Grupo Motard Cavaleiros do Alamo (adiante designada Organização)
promove a primeira edição do Concurso de Bandas «CANOBRAVO» (adiante
designado Concurso), e visa tornar pública a produção musical das bandas
nacionais amadoras, com especial destaque para as bandas locais , e
estimular a criação artística dos jovens ,que se regerá pelo presente
regulamento:
Artigo 2º
A participação no Concurso é gratuita.
Artigo 3º
O concurso fica desde já limitado á participação de 20 (vinte) bandas, e está
aberto a nivel nacional sendo a sua realização na Vila de Cano, concelho de
Sousel, Distrito de Portalegre.
Artigo 4º
O concurso realizarseá no dia 12 de Junho de 2010,podendo realizarse em
Eliminatórias e uma Final nos dias 11 e 12 de Junho de 2010 ficando
pendente do número de bandas inscritas e terá o seu inicio pelas 21 Horas.
Artigo 5º
Para participarem no Concurso de Bandas de Garagem, os interessados têm
que interpretar 2 temas originais e um «cover» podendo ser escritos e
cantados em qualquer idioma, não podendo ser feita em playback.

Artigo 6º
O tempo de duração de cada banda não poderá exceder os 20 minutos, caso
exceda e a banda não respeite, poderão os tecnicos de som interromper a
actuação desligando o respectivo PA.

Artigo 7º
A organização disponibiliza o equipamento de som, luz e backline. O
backline é composto por bateria, dois amplificadores de guitarra,um
amplificador de baixo e um teclado,cuja utilização é comum a todas as
actuações.
Artigo 8º
A prestação das bandas será avaliada por um jurí, desigando pela
Organização, este será formado por 3 (três) elementos imparciais,com
responsabilidade cultural,profissional e institucional.
Artigo 9º
Ás melhores bandas são atribuídos os seguintes prémios: 1º prémio1000
euros, 2º prémio600 euros e ao 3º prémio250 euros.
Artigo 10º
O check sound é realizado na tarde do dia de actuação de cada banda,
devendo as bandas seguir rigorosamente as indicações e horários dados
pela organização.
Artigo 11º
A ordem de entrada das bandas em palco é defenida por sorteio, estando
autorizados a estar um elemento de cada banda na realização desse sorteio,
se assim o entenderem.
Artigo 12º
As questões normativas que suscitem dúvidas de interpretação e os casos
omissos serão resolvidos pela organização, auscultando a opinião do jurí.
Artigo 13º
Da actuação das bandas no Concurso, a organização não se vê obrigada a
suportar quaisquer despesas (inclusivé deslocações e alojamento), onde
quaisquer acidente que possa ocorrer perante as bandas concorrentes a
organização não se responsabiliza por nada.Será dado a cada elemento de
cada banda um livre transito no Concurso.
Artigo 14º
A participação no Concurso de Bandas de Garagem «CANOBRAVO»
pressupõe a aceitação das disposições constantes deste Projecto de
Regulamento.
Artigo 15º
As inscrições podem ser feitas até ao dia 1 de Maio de 2010,através do mail:
josemarcelinocasa@sapo.pt por via ctt para a morada: Grupo Motard
Cavaleiros do Álamo, Travessa dos Ferreiros , nº5  7470 Cano, enviando os
seguintes elementos:
Nome do Projecto (Banda)___________________________________________
Freguesia_________________________________________________________

Concelho__________________________________________________________
Contacto: telefone,mail ou morada____________________________________
Nome, morada e telefone do responsável_______________________________
Instrumentos utilizados na actuação
(especificar quantidades) ____________________________________________
Nome dos elementos, idade, assim como instrumentos que executam na
actuação__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Nome dos temas originais que vão executar, assim como autor da letra e
autor da música, no que respeita ao «cover» basta só o nome do grupo e
tema______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Artigo 16º
Este regulamento está sujeito a alterações, estando pendente na inscrição
do número de bandas participantes, assim como as informações
actualizadas podem ser consultadas no site:
http://www.ALAMO.BLOGS.SAPO.PT
Artigo 17º
A falsidade dos dados fornecidos será motivo de eliminação automática do
Concurso, sendo o conhecimento posterior da falsidade dos dados
declarados será motivo de invalidação de qualquer prémio ou
reconhecimento da banda que incorra na referida falta.

Para qualquer esclarecimento adicional pode colocar as suas duvidas através do
mail: josemarcelinocasa@sapo.pt
Cav_alamo@sapo.pt
ou para o blog do
Grupo Motard Cavaleiros do Alamo: http://ALAMO.BLOGS.SAPO.PT

CanoBravo: http://canobandasdegaragem.blogs.sapo.pt/

as quais serão esclarecidas em tempo util.

