IX Camiño á Fama
1. Poderán inscribirse no festival rapaces e rapazas, nenos e nenas sen límite de idade
2. Cada grupo deberá ter un nome propio que o identifique. Na inscrición deberanse cubrir unha
ficha na que se reflictan todos os datos referidos a: Nome do grupo, persoa/s de contacto,
enderezo electrónico, teléfono/s de contacto, canción escollida, número de persoas que
participan e nome de todas e todos, a fin de que a organización poida contactar con elas/es.
3. No festival haberá dúas categorías:
 Interpretación: Un solista ou varios interpretan con voz en directo un tema elixido
previamente e comunicado á organización.
 Coreografías: Unha ou varias persoas bailan un tema musical ou varios – mestura de
cancións– elixidos previamente e comunicados á organización.
4. En ningún caso a duración de cada actuación excederá dos 6 minutos de tempo.
5. No festival haberá un máximo de 20 actuacións, sumando interpretacións e coreografías. Unha
vez que se chegue a este tope, se iniciará unha lista de espera e no caso de que houbese
algunha baixa, incorporaríase o seguinte número da lista de espera.
6. Non se poderán elixir temas con contido racista, machista, sexista, discriminatorio ou violento.
7. O festival terá lugar no Teatro do Colexio Salesiano, situado na Praza Don Bosco, 1, de
Ourense. A data do mesmo será o sábado 27 de maio, a partires das 18:00 h
8. A inscrición no festival é gratuíta. Os/as interesados/as terán que presentar a ficha de
inscrición na Asociación Xuvenil Amencer de Ourense antes do luns 22 de maio ás 14.00 h. ben
de forma presencial, ben a través do formulario on-line que se atopa na web de amencer
(www.amencer.org). A organización porase en contacto con todos os grupos seleccionados,
para dar os avisos.
9. O festival ten un carácter benéfico. O recadado irá destinado aos Campamentos Urbanos da
Asociación Xuvenil Amencer de Ourense. A entrada custará 3 euros. Se non pode asistir, pero
si se quere participar economicamente, caberá a posibilidade de mercar unha entrada de “Fila
cero” sen asistir ao festival.
Todos os/as participantes deberán pagar tamén a súa entrada, dado o carácter solidario de
dito festival. A compra por parte dos participantes realizarase no día do ensaio xeral, e no
caso de compras multiples poderá pagarse a través de transferencia bancaria no nº de conta:
ES12 2080 5261 1130 0001 1450.
10. Todas as persoas participantes no festival ceden de xeito gratuíto os seus dereitos de imaxe á
Asociación Xuvenil Amencer de Ourense, a cal poderá editar e publicar as imaxes do mesmo en
Medios de Comunicación, Cartelería, Edición de Material relacionado co festival, etc...
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11. No momento de inscribirse no Festival, todos os participantes deberán asinar a autorización
correspondente para que a Asociación Xuvenil Amencer de Ourense poida xestionar as imaxes
e datos de todos eles conforme á Lei Orgánica de Protección de Datos.

12. A Organización do Festival correrá a cargo da Asociación Xuvenil Amencer de Ourense, así
como a procura dos Medios Técnicos precisos para a Montaxe do Mesmo. A Comisión Música,
de dita Asociación será a encargada de organizar e distribuír a todos os grupos e solistas
participantes en dito festival.
13. No festival actuarán todos os grupos e solistas en igualdade de condicións. Todos eles serán
valorados por un xurado formado por persoas designadas pola Comisión Música da Asociación
Xuvenil Amencer.
14. Haberá un único gañador da categoría de interpretación e catro gañadores da categoría de
coreografía –dous amateurs, e outros dous de escolas de baile (habendo en cada unha delas
unha categoría xuvenil e unha infantil)-. Asimesmo, se o xurado o considera oportuno, verá a
conveniencia de outorgar algún accésit ou mención especial a calquera grupo de calquera
categoría.
15. A organización, preparará un ensaio xeral no que todos os grupos e solistas participantes
deberán representar a súa actuación. A data do ensaio concretarase os días anteriores e se lle
comunicará aos grupos participantes. A asistencia a dito ensaio é obrigatoria para a actuación
no festival.
16. Os temas musicais empregados en dito festival (ben para as coreografías, ben para os
interpretación), serán libremente elixidos polos participantes e serán eles os que deberán
facilitarllos á organización en soporte CD, na mesma data na que se realice a inscrición. No
caso de que haxa dificultades para conseguir este material, a Comisión Música poderá prestar
a axuda que estea na súa man aos participantes.
17. No festival, cada grupo ou intérprete, actuará unha soa vez –agás no caso de que haxa algún
problema técnico e se teña que repetir a súa actuación–. Se ben, pódese dar o caso de que
haxa persoas que participen á vez en varios grupos distintos con distintos nomes e temas a
interpretar.
18. As cancións elixidas polos participantes non se poderán repetir; no caso de que haxa dous
grupos ou intérpretes que elixan a mesma canción, terá prioridade aquel que primeiro se
inscribiu no festival. O outro grupo terá que elixir outro tema diferente se quere participar no
mesmo.
19. A organización non se fai responsable dos gastos ocasionados polos desprazamentos que
poidan precisar o grupo de participantes.
20. A persoa ou persoas responsables do grupo terá que responder do correcto comportamento
dos membros do mesmo durante o desenvolvemento do festival
( desperfectos,...)
21. A participación neste festival inclúe a aceptación de todas estas bases.
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Inscrición IX Camiño á Fama
Nome do grupo: …………………………………………………………………………………………
Participa en:

Interpretación

Coreografías

Título:……………………….……………………………………………………………………………..
Nome do encargada/o:………………………………………….………………………………..
Teléfono de contacto:……………………………………………..……………………………….
Correo electrónico:…………………………………………….…………………………………….
Participantes:
Nome e apelidos

Idade

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Se houbese máis participantes, cubrir os datos por detrás da ficha
A cubrir pola organización
Orden de entrega: ……………………………………………………………………
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