Regulamento H2BEACH 2022:
O H2BEACH foi criado com um novo conceito de oportunidades e desenvolvimento
cultural para que novos talentos sejam reconhecidos no mundo da dança.
Um festival competitivo com todas as modalidades de formações clássicas,
folclóricas, estilos livres e danças urbanas, com o propósito de integrar os jovens e a
formação pessoal e profissional dos participantes.

Sejam todos bem vindos a H2BEACH 2022!
Modalidades e Taxas:
Clássico livre, repertório, neoclássico, moderno, contemporâneo, livre,
sapateado, jazz dance, dança folclórica, dança do ventre, jazz lírico, k-pop, dança
gospel e danças urbanas;
Cronograma > Sábado: Workshops.
Domingo: Marcação de palco e credenciamento das 8 até 12h.
Competição. Para inscrições até a 1ª data definida:
1. Solo = R$ 95,00 (noventa e cinco reais)
2. Duo = R$ 190,00 (cento e noventa reais)
3. Trio = R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais)
4. Conjunto = R$ 80,00 (oitenta reais por pessoa, mínimo 5
integrantes) 5. Baby (mostra analisada) = R$ 60,00 (sessenta reais)
Para inscrições até a 2ª data definida:
1. Solo = R$ 105,00 (cento e cinco reais)
2. Duo = R$ 200,00 (duzentos reais)
3. Trio = R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)
4. Conjunto = R$ 90,00 (noventa reais por pessoa, mínimo 5 integrantes)
5. Baby (mostra analisada) = R$ 70,00 (setenta reais)

OBSERVAÇÃO 1: Na modalidade de K-POP, serão permitidos somente
conjuntos (grupos) a partir de 4 integrantes. Não haverão solos, duos
ou
trios. O valor da inscrição é de 80,00 por participante.
OBSERVAÇÃO 2: Mediante a inscrição, os participantes têm direito a fazer todos
os workshops gratuitamente.
O valor de cada curso para quem não estiver inscrito no festival será de R$60,00
(sessenta reais) e o pacote com todos workshops inclusos será R$200,00 (duzentos
reais) por pessoa.
A todos que desejam apenas participar dos workshops e não estão inscritos no
festival, a pulseira de identificação não lhe dará acesso para assistir o mesmo à
noite, ou seja, para prestigiar a competição, será necessário o ingresso da bilheteria
(Valor: R$40,00).
ATENÇÃO: O festival terá limite de coreografias. Realize sua inscrição o quanto
antes.

Tempos de coreografias:
Solo/Duo/Trio: Máximo de 3 minutos.
Conjuntos: Máximo de 5 minutos.
Clássico livre, repertório, neoclássico, moderno, contemporâneo, livre,
sapateado, jazz dance, dança folclórica, dança do ventre, jazz lírico:
Pre l - 05 a 07 anos
Pré ll - 08 a 10 anos
Juvenil de 11 a 13 anos
Adulto de 14 a 16 anos
Avançado acima de 16 anos

Demais categorias:
Baby (mostra analisada): de 04 (quatro) a 06 (seis) anos.
Infantil: de 07 (sete) a 12 (doze) anos.
Juvenil: de 13 (treze) a 17 (dezessete) anos.
Adulto: a partir de 18 (dezoito) anos.
Terceira idade: a partir de 50 (cinquenta) anos.
Serão permitidos 20% (vinte por cento) de bailarinos com idade acima ou abaixo da
sua respectiva categoria. Lembrando que toda documentação será avaliada pela
comissão organizadora do festival e qualquer irregularidade referente a porcentagem
permitida o responsável pelo grupo será comunicado.
OBSERVAÇÃO: Senhores diretores e coordenadores, o material só será entregue após
a fiscalização das documentações dos participantes. Por isso, pedimos uma pasta com
documentação original de cada integrante para análise.
Inscrições:
O primeiro prazo para inscrições é no dia 31 de MARÇO de
2022. O prazo prorrogado será até 10 de ABRIL de 2022.
OBSERVAÇÃO: Apenas 1 diretor ou 1 coreógrafo (que não faça parte da coreografia,
ou seja, que não dance) por grupo será isento da taxa de inscrição e poderá fazer
todos os cursos gratuitos. Caso o grupo tenha um coordenador e que não faça parte da
coreografia o mesmo pagará uma taxa de R$30,00 (trinta reais) sem direito à
gratuidade nos cursos oferecidos. Caso tenha mais de 1 representante, informe a
organização no ato de sua inscrição.
Enviar as fichas de inscrição por e-mail: h2beachfestival@gmail.com
Dados para depósito:
Banco: Bradesco
Conta Corrente: 0019107-8
Agência: 0537-1
Alessandro Cardoso de Sa
O comprovante de depósito deve ser enviado para:
E-mail: h2beachfestival@gmail.com

Em caso de desistência, não serão devolvidas as taxas de
investimento.

Recepção:
O coordenador de cada grupo deverá se dirigir à Secretaria do Festival para a retirada
de todo o material: pulseiras, certificados e acesso aos cursos.
O festival não fornecerá alimentação aos participantes, limitando-se a orientar sobre
os locais mais acessíveis.
O transporte diário durante o festival é de responsabilidade unicamente do próprio
grupo.
O festival não dispõe de alojamentos.
Ensaios:
Os ensaios serão realizados por ordem de chegada no mesmo dia da competição. O
grupo precisa estar presente 1 hora antes do seu horário de ensaio para a confirmação
com a Comissão Técnica de Ensaio e credenciamento. O grupo que não se apresentar
no horário estipulado perderá sua vez, ficando impossibilitado de realizá-lo em outro
horário. Para o ensaio de palco cada grupo terá o tempo de sua coreografia mais
metade deste para ajustes técnicos.
Não serão executados testes de iluminação no ensaio. Qualquer comportamento,
considerado pela organização, não convencional, seja de um ou mais integrantes do
grupo, implicará na desclassificação do grupo inteiro. Solos, duos e trios não marcam
palco.
Apresentações:
Não serão permitidas apresentações com animais vivos, fogos, plantas e quaisquer
objetos que possam sujar e/ou atingir o palco ou a plateia.
• Fica proibida a apresentação de nus, sob pena de eliminação do grupo
participante. • O cenário e a iluminação serão iguais em todas as apresentações. •
Não será permitido o uso de varas da estrutura para pendurar pano de fundo ou

adereços cênicos.
• Serão permitidos elementos cênicos simples e práticos, desde que não prejudiquem
a sequência de apresentações nem necessite de apoio da equipe técnica do evento.
Sendo assim, o grupo terá tempo de 1 (um) minuto antes e após a apresentação para
montagem e desobstrução do palco, sob pena de desclassificação. • Não serão
permitidas apresentações com participação/apoio de conjuntos musicais ao vivo. •
Pedimos que também trouxessem em Cd’s ou Pendrive. Cada grupo deverá trazer 2
(duas) gravações da música a ser executada. Cada produção deverá conter somente a
música a ser executada e gravada no início da mesma.
• A organização não se responsabiliza por cd’s não lidos nos aparelhos, aconselhando
a trazer 2 (duas) cópias da mesma trilha, uma em MP3.
• Cada participante deverá chegar 1 (uma) hora antes da apresentação de seu grupo,
sendo obrigatória a apresentação das pulseiras de participação juntamente com a
identidade original para entrada nos camarins e palco. Não será permitida a entrada
do integrante sem tal documentação.
Obs.: a organização irá conferir a idade dos participantes para que não haja fraude.
• No momento da apresentação um responsável do grupo deverá estar presente junto
ao controle de som e luz para responder pelo mesmo.
• O festival terá coordenadores de camarim que manterão contato com a Direção de
Palco para controle de entrada e saída de cena. O festival tem como marca a sua
pontualidade, o grupo que não estiver preparado no camarim na hora de sua
apresentação será automaticamente desclassificado para não atrapalhar o bom
andamento do espetáculo.
• Os camarins deverão ser desocupados logo após a apresentação do grupo.
Danos verificados pelos mesmos serão encaminhados para os diretores do grupo
para ressarcimento ou reposição (mesma marca e gênero) com prazo de 24h. • A
ordem de entrada dos camarins obedecerá a ordem de apresentação da noite. • A
organização não se responsabiliza por objetos deixados nos camarins. • Fica
proibido transitar com figurinos fora do local de apresentação sob pena de
eliminação.
• O uso da pulseira durante o Festival é obrigatório. No caso de extravio, a
organização fornecerá 2ª via perante um novo pagamento de taxa de inscrição. •
Os casos omissos do regulamento serão resolvidos pela Coordenação do Festival.
Não caberá recurso judicial sobre os artigos deste regulamento.
Premiações:
Serão dispostas as colocações de acordo com as NOTAS dadas pelo júri.

OBSERVAÇÃO: solos, duos e trios receberão medalhas como premiação para
os dançarinos e coreógrafo.
Apenas os conjuntos receberão troféus de:
1º Lugar – Troféu e certificado (somente para a primeira maior nota da
categoria) 2º Lugar – Troféu e certificado (somente para a segunda maior nota da
categoria) 3º Lugar – Troféu e certificado (somente para a terceira maior nota da
categoria) OBS: não haverá empates.
Critérios de desempate:
Composição coreográfica
Criatividade
Técnica
Musicalidade
Figurino
Troféu para melhor bailarino e melhor bailarina;
Troféu para o melhor grupo;
Considerações Finais;
Nós da organização do H2BEACH temos o prazer de recebê-los, com muito amor,
carinho, respeito e educação, pois entendemos que cada participante inscrito é a
estrela deste show. Onde os trabalhos coreográficos de todos os grupos
proporcionaram ao público uma viagem com muita imaginação, emoção e vibração.
Obrigado e sejam todos bem-vindos ao H2BEACH 2022.

