
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

II Festival de Música 
Wizard in Concert  

 

1 -  Seletiva 

1.1 - Poderão participar da seletiva, quaisquer tipos de bandas, músicos, grupos ou cantores (as). 
Os interessados participarão gratuitamente da seletiva mediante o preenchimento da “ficha de 
inscrição”, fornecida na secretaria das escolas Wizard Pq. São Domingos e Wizard Chácara 
Inglesa, devidamente assinada e acompanhada de:   

a) Release completo ou história da banda, grupo ou cantor(a); 

b) Áudio ou Vídeo em CD ou DVD da banda, grupo ou cantor contendo material devidamente 
identificado com nome da banda; 

c) 03 (três) vias da letra da música que concorrerá no festival;. 

1.2 - Não será julgada a qualidade do material entregue em CD ou DVD;. 

1.3 - O material acima especificado deverá ser entregue na secretaria das escolas Wizard Pq. 
São Domingos e Wizard Chácara Inglesa até o dia 15/08/2009. 

1.4 -  Terá prioridade na seletiva, bandas que tenham pelo menos um integrante aluno das 
unidades Wizard participantes. 

2 – Inscrição das bandas Selecionadas: 

2.1 – As 12 (doze) bandas escolhidas na seletiva serão divulgadas no dia 20/08/2009, nos murais 
e na secretaria das escolas participantes. 

2.2 – Para efetuar a inscrição haverá uma taxa de R$ 100,00 (cem reais), por banda.  

2.4 - Cada banda receberá 20 (vinte) ingressos que, a critério de cada uma,  poderão ser 
revendidos por R$ 5,00 (cinco reais) a unidade..  

2.4 - A inscrição somente será confirmada mediante comprovante de pagamento da “taxa e do 
repertório. 



 

 

 

2.5 – O prazo para o pagamento da “taxa de inscrição” será até o dia 27/08/2009. Caso a banda 
não pague a “taxa de inscrição” no prazo estabelecido, será automaticamente desclassificada e 
uma banda suplente será colocada no seu lugar. 

2.6 – Caso haja alguma banda suplente, ela terá até o dia 31/08/2009 para efetuar o pagamento 
da “taxa de inscrição” e entrega do repertório. 

2.7 – A música enviada para a seleção e o repertório de apresentação não poderão conter letras 
abusivas e que denigram a moral e os bons costumes da sociedade. 

OBS. Caso o material não atenda a norma 2.7, a banda será automaticamente 
desclassificada. 

3 – Apresentação do evento 

3.1  
              II Festival Wizard in Concert 

Data 13/09/09. 
Local : Clube Casa de Nassau 
Endereço : Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 4123 
Horário : das 11:00 as 21:00 
Abertura do Evento : Banda Teachers On The Rocks 
Encerramento do Evento : Banda Tribunal de Rua 

3.2 – Cada participante terá 20 (vinte) minutos de apresentação e 15 (quinze) minutos para 
montagem e desmontagem de palco sendo que somente a música inscrita será avaliada. 

3.3 - Caso haja atraso na apresentação, (entrada ou saída de palco), serão descontados 
meio ponto por minuto do quesito “Tempo de apresentação”. 

3.4 –  comparecer ao evento com no mínimo 01 (uma) hora de antecedência do horário da 
apresentação, devendo adentrar ao camarim cerca de 30 (trinta) minutos antes de subir ao palco 

4 - Equipamentos. 

4.1 -  Cada participante deverá levar seus instrumentos e equipamentos pessoais incluindo 
cabos, pratos, caixa, pedal de bumbo, pedestais extras e pedais ou pedaleiras.  

4.2 - ) Qualquer dano causado aos equipamentos fornecidos pela organização do evento, será 
de responsabilidade do grupo que estiver utilizando no momento. 



 

 

 

5 - Horários e Ordem de Apresentação: 

5.1 - A ordem de apresentação dos participantes será definida através de sorteio que será 
realizado dia 04/09 as 20:00, na unidade Wizard Parque São Domingos, com o representante 
de cada banda, obrigatoriamente,  juntamente com a organização do Wizard in Concert. Poderá e 
deverá ser tirada qualquer duvida sobre o evento no dia do sorteio. 

Endereço : Rua Eurípedes Torres, 188 -  Pq São Domingos – Tel. (11) 3641-9272 

6 – Critérios para avaliação: 

6.1 – A comissão julgadora avaliará os seguintes critérios: 

 a) Performance de palco e agitação de público; 

b) Harmonia; 

 c) Melodia; 

 d) Letra; 

 e) Performance individual; 

 f) Tempo de apresentação; 

6.2 – Caso haja algum gesto obsceno ou palavras que agridam a moral e os bons costumes da 
sociedade, o participante será automaticamente desclassificado.  

6.3 -  No caso de empate, o quesito “A” servirá como desempate. Em caso de novo empate 
, o quesito “B” e assim por diante. 

7 - Premiação: 

1º colocado ganha: 

- 20 (vinte) horas de gravação por Canal de uma música de trabalho ou cover no Estúdio 32, . 
Incluindo mixagem e masterização. 

- Bolsa de 100% para cada integrante durante 1 módulo nas unidades Wizard Pq. São 
Domingos e Chácara Inglesa. 



 

 

 

OBS. Caso tenha algum integrante matriculado na unidade, o mesmo receberá Bolsa de 50% de 
desconto no próximo módulo (1º semestre de 2010). 

2º e 3º colocados ganham: 

 -  10 (dez) horas de gravação Ao Vivo em 16 canais simultâneos de uma ou mais músicas de 
trabalho ou cover no Estúdio 32. Incluindo mixagem e masterização. 

A Divulgação dos Vencedores e Premiação será no mesmo dia da realização do evento,  após a 
apresentação da banda de encerramento “Tribunal de Rua”. 
A Banda Campeã voltará ao palco após a premiação e deverá se apresentar para fazer o 
fechamento do evento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
II Festival de Música 

Wizard in Concert  
 

FICHA DE INSCRIÇÂO 
 

DADOS DA BANDA 
 
Nome da banda:  
Nome do responsável:  
RG:                                               Data de Nascimento:  
Endereço:  
CEP:                       Cidade/Estado: São Paulo/SP  País: Brasil 
Telefone:                                               E-mail:  
Site:  
Myspace: 
Algum integrante é aluno da Wizard?  
Sim (  ) Não (  ) 
Quantos Integrantes? ______ 
 
OBS. Todos os contatos serão feitos somente com “o responsável” pela banda. 
 
Informação de cada integrante. 
 
1)Nome: _______________________________________________ 
Idade:___________.Instrumento: __________________________. 
Endereço: ______________________________________________. 
Telefone:________________  
e-mail:_________________________. 
 
2)Nome: _______________________________________________ 
Idade:___________.Instrumento: __________________________. 
Endereço: ______________________________________________. 
Telefone:________________  
e-mail:_________________________. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
3)Nome: _______________________________________________ 
Idade:___________.Instrumento: __________________________. 
Endereço: ______________________________________________. 
Telefone:________________  
e-mail:_________________________. 
 
4)Nome: _______________________________________________ 
Idade:___________.Instrumento: __________________________. 
Endereço: ______________________________________________. 
Telefone:________________  
e-mail:_________________________. 
 
5)Nome: _______________________________________________ 
Idade:___________.Instrumento: __________________________. 
Endereço: ______________________________________________. 
Telefone:________________  
e-mail:_________________________. 
 
6)Nome: _______________________________________________ 
Idade:___________.Instrumento: __________________________. 
Endereço: ______________________________________________. 
Telefone:________________  
e-mail:_________________________. 
 
7)Nome: _______________________________________________ 
Idade:___________.Instrumento: __________________________. 
Endereço: ______________________________________________. 
Telefone:________________  
e-mail:_________________________. 
 
 
 
ANEXOS 
Release  (  ) 
Letra da Musica (  )                                             ( ) instrumental 
CD   (  )  
DVD   (  ) 
 



 

 

 
 
 
OBS. Caso algum integrante seja menor de 18 anos, na inscrição da banda deverá 
acompanhar autorização do pai ou responsável legal do menor. 
 
Estando comprometido com as normas deste regulamento, subscrevo-me: 
 
Assinatura do responsável: ______________________________________  
Data: ___ / ___/ _____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

II Festival de Música 
Wizard in Concert  
Autorização 

 
 

Eu ____________________________, portador do  RG._______________ responsável por 
________________________ portador do documento (RG) ____________autorizo a sua 
participação no II Festival de Música Wizard in Concert, que será realizado no dia 
13/09/09. 
 
 

___________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
 

 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 

II Festival de Música 
Wizard in Concert  
Autorização 

 
 

Eu ____________________________, portador do  RG._______________ responsável por 
________________________ portador do documento (RG) ____________autorizo a sua 
participação no II Festival de Música Wizard in Concert, que será realizado no dia 
13/09/09. 
 
 

___________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
 


