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Sejam muito bem-vindos ao MAGICAL DANCE TOUR ONLINE, 

que acontecerá nos dias 17 e 18 de abril 2021. 

 

Um Festival de Dança que reunirá Escolas e Grupos de Dança de todas as partes do 

mundo em dois dias mágicos, no formato online. 

 

Nosso objetivo é que todos os participantes vivam dias mágicos, com muita 

emoção, dança e aprendizado.  

 

 

Missão do MAGICAL DANCE TOUR? 

Realizar Sonhos! 
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REGULAMENTO MAGICAL DANCE TOUR ONLINE 

 

O MAGICAL DANCE TOUR ONLINE tem como objetivo conectar, valorizar, divulgar e 

estimular o trabalho realizado com a dança, incentivando o trabalho de grupos, 

bailarinos e professores em novas possibilidades.  

A avaliação será realizada por uma banca especializada de jurados, com comentários 

enviados por áudio para o número WhatsApp cadastrado (em até 24h após a 

apresentação) e as notas finais das coreografias enviadas para o email do grupo 

cadastrado (até 5 dias após o término do Festival). 

As apresentações serão exibidas online para todos via Streaming, com link de acesso 

disponibilizado no site e nas redes sociais do Festival. 

 

VÍDEO 

 Os vídeos deverão estar postados no YouTube no modo “NÃO LISTADO”, com 

link para acesso que deverá ser cadastrado no sistema Festival Online junto com 

a coreografia. O link NÃO poderá ser alterado após o cadastro. 

 

 Os grupos obrigatoriamente deverão colocar o NOME DA ESCOLA e da 

COREOGRAFIA no título do vídeo ao postar no YouTube (caso esteja 

postado com outro nome, deve ser editado para estar em conformidade). O 

nome da coreografia na inscrição deve SER EXATAMENTE IGUAL ao título 

colocado no YouTube. 

 

 Os vídeos deverão estar obrigatoriamente no formato HORIZONTAL, com 

tamanho mínimo de 1280 px por 720 px, sem legendas, logos e/ou grafismos 

sobrepostos à imagem. 
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 Caso o link do vídeo enviado na ficha de inscrição apresente algum defeito ou 

falha, o Grupo poderá enviar novamente no prazo de três dias úteis após a 

notificação. Será possível efetuar o reenvio uma única vez.  

 

 Não sendo resolvido o item em desacordo, a coreografia será automaticamente 

desclassificada. 

 

 O vídeo completo da coreografia não será conferido no momento da 

inscrição, sendo responsabilidade do grupo o envio conforme 

regulamento.  

 

FALHAS PASSÍVEIS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

 Vídeo com tempo acima do permitido em regulamento. 

 Vídeo com coreografia de nome diferente ao cadastrado na inscrição. 

 Vídeo com qualquer referência à Escola/Grupo, como uniforme, nome da escola, 

bailarinos ou coreógrafos; 

 Problemas técnicos de imagem ou de som. 

 Coreografias incompletas ou mais de uma coreografia no mesmo vídeo. 

 Má qualidade como: filmagem muito distante ou próxima, elementos que 

prejudiquem a visão da coreografia/bailarinos. 

 Proibido qualquer tipo de legenda, com exceção de efeitos nas edições formato 

“TELA DE CRIAÇÃO”, desde que o nome da Escola/Grupo não esteja 

inserido nesta edição. 

 Não serão permitidos vídeos que contenham nudez, violência, uso ilícito de 

drogas ou conteúdos considerados impróprios ou inadequados pela coordenação 

do Festival. 

 Caso o vídeo da coreografia estiver em desacordo com os itens acima, esta será 

desclassificada ou não exibida, sem devolução do valor pago da inscrição. 
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SOLICITAMOS QUE O RESPONSÁVEL PELO GRUPO CONFIRA COM 

ATENÇÃO SUA INSCRIÇÃO E O LINK DO VÍDEO ANTES CADASTRO. 

 

 

NÃO   SERÃO   ACEITOS   VÍDEOS DE APRESENTAÇÕES ANTERIORES   

OFICIAIS EM PALCO (COMO ESPETÁCULOS, FESTIVAIS E EVENTOS), MAS   

O GRUPO PODERÁ FAZER UMA GRAVAÇÃO PARA O FESTIVAL EM ALGUM  

PALCO OU ESPAÇO ALTERNATIVO.  

 

PODERÃO PARTICIPAR COREOGRAFIAS NOS SEGUINTES FORMATOS: 

- PRÉ-GRAVADO – coreografias com gravações em sala de aula, gravadas em casa 

ou outros espaços alternativos. 

 

O Grupo poderá movimentar a câmera, desde que todo 

o elenco esteja em cena e não ocorram edições. 

 

- TELA DE CRIAÇÃO - espaço para CRIAÇÃO, EDIÇÕES e EFEITOS de vídeo em 

coreografias, ampliando a possibilidade de inovação, talento, identidade e 

criatividade nos novos tempos artísticos. Expressão híbrida entre dança, vídeo, 

linguagem cinematográfica e tecnologias digitais. 

 

 

As coreografias no formato “PRÉ-GRAVADO” concorrerão 

separadas do formato “TELA DE CRIAÇÃO”. 
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INSCRIÇÕES 

 

COMO REALIZAR? 

 AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS A PARTIR DO DIA 19/10/2020, APENAS 

PELO SISTEMA DE CADASTRO DO FESTIVAL ONLINE NO LINK A SEGUIR: 

https://www.festivalonline.com.br/evento2.php?id=108 

 

 As possibilidades de vagas diárias do sistema de cadastro serão 

preenchidas por ordem de inscrição. 

 

 No momento da inscrição e de acordo com cada coreografia, o grupo deverá 

optar pelo formato “PRÉ-GRAVADO” ou no formato “TELA DE CRIAÇÃO”. 

 

 A escolha pelo formato de participação PRÉ-GRAVADO E TELA DE CRIAÇÃO é de 

única e exclusiva responsabilidade do grupo, sendo que o Festival não se 

responsabiliza pela escolha do formato, que deverá acontecer no momento da 

inscrição da coreografia. 

 

 Os documentos de identidade para os bailarinos inscritos poderão ser solicitados 

em qualquer momento, antes ou depois do Festival, para comprovação das 

idades e posterior premiação, caso exista esta necessidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.festivalonline.com.br/evento2.php?id=108
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A inscrição de cada escola estará completa após os seguintes cadastros no 

sistema Festival Online: 

1  Grupo/Escola de Dança 

2  Participantes (diretores, assistentes e bailarinos) 

3  Coreografias com todas as informações preenchidas e escolhas de gênero, 

subgênero e categoria.  

4  Elenco: Bailarinos deverão ser adicionado e confirmados para cada coreografia. 

5  Pagamento realizado através de depósito bancário e comprovante enviado por 

email mdtonline@qualiteperformingarts.com  ou whatsapp 55+ (21) 98518-9195 

para a organização do Evento.  

 

 

ATENÇÃO: 

 Apenas serão aceitas inscrições realizadas de acordo 

com os itens deste regulamento. 

 

👉  Solicitamos que o responsável pelo grupo confira com atenção 

os dados no cadastro antes de finalizar seu cadastro. 

 

 

OS DIREITOS AUTORAIS são de responsabilidade 

única e exclusiva do grupo que a disponibilizou. 

 

 

 

 

mailto:mdtonline@qualiteperformingarts.com
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Após o cadastro, é obrigatório que o grupo preencha por completo o documento 

de AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM, bem como a liberação das coreografias 

apresentadas por vídeo no Festival. O documento deverá ser impresso, assinado e 

enviado para organização do Festival através do e-mail 

mdtonline@qualiteperformingarts.com  

O documento está disponível para download no sistema Festival Online. 

 

O MAGICAL DANCE TOUR ONLINE não se se responsabiliza pelo uso das imagens 

de bailarinos que não representem mais as Escolas ou Grupos de Dança 

 

 

CATEGORIAS: 

07 a 12 anos - Infantil 

13 a 17 anos - Juvenil 

A partir de 18 anos – Adulto 

 

O enquadramento do elenco na categoria de cada coreografia será feito 

PELA IDADE dos integrantes, sendo que nas categorias Infantil e Juvenil 

haverá tolerância de 30% de vagas com idade superior, desde que seja na 

categoria seguinte.  

Ex. Cadastrando 10 bailarinos na categoria infantil, com idades corretas da 

categoria, o sistema abrirá 03 vagas (30%) para bailarinos que se 

encaixem na categoria juvenil. 

 

 

 

 

 

 

mailto:mdtonline@qualiteperformingarts.com
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GÊNEROS: 

- Ballet Clássico  

- Ballet Clássico de Repertório 

- Dança Contemporânea 

- Jazz 

- Danças Urbanas 

- Danças Populares 

- Estilo Livre (trabalhos originais que misturem estilos e técnicas) 

- Sapateado 

 

 

TEMPO E SUBGÊNERO 

CATEGORIA SOLO GRUPO 

A partir de 6 bailarinos 

INFANTIL 2 min30seg 4 min 

 

JUVENIL 3 min 4 min 

 

ADULTO 3 min 5 min 

 

 

Haverá tolerância de 15 segundos no tempo para cada coreografia.  

Escolas que excederem o tempo limite terão a coreografia desclassificada. 

 

O vídeo deverá ter apenas o tempo permitido, conforme regulamento. 

As coreografias de Ballet Clássico de Repertório seguirão o tempo original 

da obra. 
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Os direitos autorais e liberação das coreografias apresentadas no Festival 

são responsabilidade exclusiva e única do grupo. Não será permitida 

apresentação de Ballets do Século XX (Crancko, Fokine, Balanchine, entre 

outros). 

 

A ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL RESERVA-SE O DIREITO DE 

ENCERRAR AS INSCRIÇÕES ANTES DO PRAZO PREVISTO 

Caso atinja o número limite diário de inscrições. 

 

SUBSTITUIÇÃO 

  NÃO SERÁ PERMITIDA SUBSTITUIÇÃO DO LINK ENVIADO PARA O VÍDEO DA 

COREOGRAFIA INSCRITA APÓS A FINALIZAÇÃO DO CADASTRO. 

 

VALORES 

Os valores e prazos para as inscrições deverão seguir a tabela abaixo: 

 

MODO DE 

PARTICIPAÇÃO 

VALOR INSCRIÇÃO 

(até 17/12/2020) 
 

VALOR INSCRIÇÃO 

(até 18/03/2021) 

Solo R$ 100,00 R$ 130,00 

Grupo R$ 50,00 R$ 65,00 

Diretor (apenas 1 por 

Grupo/Escola) 

ISENTO ISENTO 

Coreógrafo 
ISENTO ISENTO 

 

CADA TAXA DE INSCRIÇÃO EFETUADA DÁ DIREITO AO 

BAILARINO(A) PARTICIPAR DE UMA COREOGRAFIA. 
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👉 NÃO SERÃO DEVOLVIDAS AS TAXAS DE INSCRIÇÃO 

Em caso de vídeo que não estiver de acordo com as regras deste regulamento, 

tempo permitido, formato correto, por desistência do participante ou do grupo, ou 

em qualquer outro impedimento e limitação de participação. 

 

   O VALOR PAGO REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES SERÁ DEVOLVIDO 

Se o grupo não tiver sua inscrição aceita ou confirmada por falta de vaga. 

 

 

AO SE INSCREVER, OS PARTICIPANTES ACEITAM TODAS AS CONDIÇÕES E 

ITENS COLOCADOS NO REGULAMENTO DO MAGICAL DANCE TOUR ONLINE. 

SOLICITAMOS QUE LEIAM COM ATENÇÃO E APENAS EFETUEM A INSCRIÇÃO 

E CADASTRO CASO ESTEJAM DE ACORDO COM ESTE REGULAMENTO. 

 

PREMIAÇÕES 

 Serão enviadas por e-mail medalhas virtuais de 1os, 2os e 3os lugares para 

os grupos premiados. 

 Serão enviados certificados digitais para os premiados. 

 

 

COMENTÁRIOS DOS JURADOS 

 Serão enviados por áudio, em até 24h, para o WhatsApp de contato 

cadastrado pelo Grupo/ Escola no sistema Festival Online 
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A CLASSIFICAÇÃO SEGUIRÁ OS SEGUINTES CRITÉRIOS: 

 

As premiações se darão da seguinte forma: 

1º lugar – Maior média igual ou superior 9,0 

2º lugar – Média imediatamente inferior ao 1º lugar, igual ou superior a 8,0 

3º lugar – Média imediatamente inferior ao 2º lugar, igual ou superior a 7,0 

 

👉 Apenas haverá empate caso a nota seja idêntica à de outro participante 

nas categorias acima. 

 

PREMIAÇÕES ESPECIAIS:   

Todas as premiações a seguir ganharão espaço para uma apresentação 

VIRTUAL, que acontecerá no telão do palco do Espetáculo de Encerramento 

do MAGICAL DANCE TOUR 2021. Este evento acontecerá no Teatro do 

musical Procurando Nemo dentro do Parque Animal Kingdom. 

 

MELHOR ESCOLA/GRUPO - Escolhido pelo júri 

Apenas estarão concorrendo a esta premiação escolas ou grupos que estiverem 

inscritos em, no mínimo, 02 coreografias no modo de participação GRUPO (a partir 

de 06 bailarinos) e em no mínimo 02 coreografias no modo de participação SOLO.  

 

MELHOR BAILARINO – escolhido pelo júri 

MELHOR BAILARINA – escolhida pelo júri 

 

DESTAQUE COREOGRÁFICO INFANTIL – escolhido pelo júri 

DESTAQUE COREOGRÁFICO JUVENIL – escolhido pelo júri 

DESTAQUE COREOGRÁFICO ADULTO – escolhido pelo júri 

Concorrem todas as coreografias participantes, independente do formato  

(PRÉ-GRAVADO ou TELA DE CRIAÇÃO) 
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DESTAQUE COREOGRÁFICO TEMÁTICA DISNEY – TELA DE CRIAÇÃO 

DESTAQUE COREOGRÁFICO TEMÁTICA DISNEY – PRÉ-GRAVADO 

 

Consideramos como temática Disney: Coreográficas com músicas e/ou 

Personagens Disney. 

 

Teremos diversos prêmios e muitas surpresas! 

Os prêmios extras serão divulgados pela produção do Festival ao longo das 

inscrições.  

 

NÃO CABERÁ RECURSO QUANTO AOS RESULTADOS 

Não caberá recurso quanto aos resultados apresentados pela Comissão Julgadora, 

que é soberana em suas decisões, assim como não caberá a responsabilidade do 

julgamento à organização do Festival. As coreografias serão avaliadas pela 

Comissão Julgadora, que irá avaliar a qualidade artística e técnica de cada obra 

como um todo - domínio técnico, estrutura coreográfica (fidelidade à versão 

escolhida, no caso de reposição de ballet de repertório), execução, interpretação, 

estilo, criatividade e inovação.  

 

OS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, 

não cabendo recurso judicial sobre os itens deste regulamento. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

DIREITOS DE USO DE IMAGEM 

Todos os participantes do MAGICAL DANCE TOUR ONLINE comprometem-se a ceder 

as imagens para a utilização de patrocinadores e na promoção e divulgação do 

evento, nesta e/ou em outras edições. 
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CONTATOS: 

mdtonline@qualiteperformingarts.com  

WhatsApp Qualite Performing Arts: 21 98518-9195 

 

WhatsApp Bailarinos Pelo Mundo: 47 9624-1631 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

- A escola inscrita é a única responsável pelo pagamento dos direitos autorais das 

músicas e coreografias apresentadas no Festival, o qual se isenta de qualquer ônus 

de ordem econômica ou jurídica. 

 

A organização reserva-se ao direito de efetuar as alterações que se fizerem 

necessárias para a realização do MAGICAL DANCE TOUR ONLINE. 

 

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO: 

Grupo Qualité 

 

Direção Geral 

Fabiana Carvalho 

 

Direção Artística 

Margit Kolling 

 

Direção de Marketing 

Patrícia Guerra 

 

Mídias Socias 

Nayara Alves 

 

Coordenação de Atendimento 

Bailarinos Pelo Mundo 

 

mailto:mdtonline@qualiteperformingarts.com

