
REGULAMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO NA COREOGRAFIA “BRASILEIRINHO” 

 

CAPÍTULO I – DO LOCAL 
 

A apresentação da coreografia “BRASILEIRINHO” acontecerá no mesmo cenário das competições 

do Brasil Samba Congress®, no Espaço Criança Esperança (Rua Saint Roman, esquina com a Sá 

Ferreira – Copacabana – Rio de Janeiro/RJ). Segue abaixo link do mapa: 

https://bit.ly/2KaHcdv 

 

CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES 
 
 
Período e Meio de Inscrição 

 

O processo de inscrição para a apresentação na coreografia “BRASILEIRINHO” comecará no dia 

25 de Janeiro e será realizado através do eventbrite. As pessoas interessadas em se inscrever 

deverão acessar o site https://bit.ly/2RgD5nG escolher a opção INSCRIÇÃO PARA O 

BRASILEIRINHO e preencher o formulário para garantir sua vaga na apresentação. 

DEVIDO A LOTAÇÃO DO LOCAL, AS INCRIÇÕES ESTÃO SUJEITAS AO LIMITE MÁXIMO DE 80 

PESSOAS. 

Só será possível realizar a inscrição até o dia 13/02/2019. 

A apresentação junto com os professores, técnicos e elenco compempetidor não terá custo 

algum, porém deverá ser pago o valor da entrada no evento (baile da apresentação). O valor da 

entrada é de R$30,00 e poderá ser adquirido no mesmo momento da sua inscrição para a 

apresentação, ou no local. 

 

Requisitos para as Inscrições: 
 

1. Ser maior de 18 anos; menores de idade poderão participar desde que estejam 

devidamente acompanhados de um responsável legal e ao chegar ao local do evento 

apresente autorização devidademente assinada por um resposavél legal junto com 

xerox de documento de identificação. 

 

CAPÍTULO III – DOS ENSAIOS 
 

1. Serão realizados no cenário das competições do Brasil Samba Congress®, no Criança 

Esperança (vide endereço no Capítulo I), nos dias 3, 10 e 17 de Fevereiro à partir das 

10:00. 

2. Haverá controle de entrada ao local de ensaio e conferência das credenciais; 

 

 

 

https://bit.ly/2KaHcdv
https://bit.ly/2RgD5nG


CAPÍTULO IV – DA ROUPA A SER UTILIZADA NO DIA DA APRESENTAÇÃO 

 

Traje branco: sapato, calça / leg. 

Será confeccionado pelo Visto Samba e estará a venda no dia da apresentação blusa 
branca/vestido para as mulheres e blusa branca para os homens. 

 

 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 O participante inscrito concorda que no momento da sua inscrição cedem ao Brasil 

Samba Congress®, bem como aos seus patrocinadores/apoiadores/realizadores, o 

direito do uso de imagem, em caráter definitivo e gratuito, no país ou exterior, por meio 

das fotos ou filmagens realizadas durante a APRESENTAÇÃO DA COREOGRAFIA 

BRASILEIRINHO no evento Brasil Samba Congress® 2019, para utilização sem qualquer 

restrição; 

 O ato da inscrição implicará a sujeição dos interessados às normas e às condições 

estabelecidas neste regulamento; 

 Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro/RJ, como competente para dirimir 

eventuais dúvidas a respeito da interpretação e aplicação do presente regulamento, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 2019. 
 
 

 

PATRICK CARVALHO E RODRIGO MARQUES 
 

Idealizadores do Brasil Samba Congress® 



 


