EDITAL DO CAÇA TALENTOS

1. Só poderão participar do Caça Talentos apenas os desbravadores, aventureiros e jovens
de qualquer idade matriculados nos seus devidos clubes.
2. O Participante poderá apresentar talentos na categoria de música ou categoria livre
(desde que esteja dentro dos princípios bíblicos). Caso apresentação não siga os
princípios bíblicos, o clube será penalizado, sendo eliminado dessa competição. A
avaliação será feita separadamente bem como a premiação, analisando.
3. No caso da música a pontuação se dará da seguinte forma: Música (arranjos e letra
original e inédita) – 100 pontos. Apenas a Letra Original – 50 pontos
4. Categoria Livre: 130 pontos.
5. O participante será responsável por todo o seu material, desde a confecção até levar o
material que vai usar na apresentação. O tempo da apresentação será de 5 minutos e não
haverá exceção de tempo no que diz respeito a estender tempo para nenhum clube em
nenhuma situação. Caso o clube exceda o tempo será penalizado com a perda de 10
pontos a cada minuto excedido.
6. As inscrições estarão abertas até o mês de novembro através da ficha disponibilizada no
site da Primeira Região. O clube deverá preencher informando qual modalidade irá
participar. Se o talento for música, a letra deverá estar anexada na inscrição. Cada
participante receberá um número de ordem de inscrição que será o mesmo para a
apresentação no dia do evento.
7. A inscrição só será feita por um representante da diretoria do clube.
8. Não serão feitas nem aceitas inscrições no dia do evento.
9. Só será aceito uma participação por clube. Sugerimos que o clube faça uma eliminatória
interna para escolher o melhor.
10. Na hora da apresentação do Concurso de Caça Talentos no palco, o participante será
chamado para se apresentar por ordem de inscrição. Caso o clube não esteja na hora da
apresentação, fica para o final, caso haja tempo para se apresentar. Não havendo tempo,
é eliminado automaticamente do concurso.

