
 



 

 Regulamento “FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS” 

 

 

2
 

 

I – DEFINIÇÕES 
1.1 O FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS, aqui denominado somente como FESTIVAL, será realizado 

pelo COMÉDIA EM PÉ, neste ato representado por ALKAPARRA PRODUCOES ARTISTICAS 

LTDA.- ME, com sede nesta cidade, na Rua Ipiranga 44, casa 4 – Laranjeiras, Rio de Janeiro – 

RJ CEP: 22.231-120, inscrita no CNPJ sob o nº 10.755.476/0001-96. 

1.2 O FESTIVAL é aberto a todo o território nacional, podendo participar todas as pessoas físicas, sem 

qualquer tipo de restrição quanto ao sexo, idade, etnia, orientação sexual ou credo, com registro regular no 

Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, e que atendam às condições de elegibilidade do 

referido FESTIVAL, desde que apresentem os documentos exigidos pela presente. 

1.3 A participação no FESTIVAL é voluntária e gratuita. Este evento é de cunho exclusivamente 

recreativo e cultural e não está vinculado ou subordinado a qualquer modalidade de álea ou pagamento 

pelos concorrentes, nem vinculação destes ou do contemplado à aquisição ou uso de qualquer bem, direito 

ou serviço, sendo realizado com base no art. 3º, II, da Lei 5.768/71 e art. 30 do Decreto 70.951/72. 

1.4 O resultado, para fins da premiação, será decorrente apenas do desempenho dos participantes, 

manifestado por meio da expressão recreativa e cultural, representada por meio de texto, estando 

terminantemente excluídos quaisquer fatores aleatórios.  

II – MECÂNICA 
2.1 Para participar do FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS, o PARTICIPANTE deve enviar e-mail para 

o endereço festival@comediaempe.com.br informando nome completo, endereço com CEP, telefone fixo e 

telefone celular para contato, e-mail, data de nascimento e CPF, e link para vídeo no Youtube com no 

máximo 3 (TRÊS) minutos, de própria autoria, que não contenha ofensas, palavrões, escatologia e algo do 

gênero.   

2.1.1 O Participante selecionado deverá comparecer ao local do festival no dia e horário 

divulgado pela organização do festival, munido de seu respectivo documento de identidade e CPF. 

2.1.2 Caso o Participante selecionado seja menor de idade, além dos documentos mencionados 

no subitem 2.1.1 será necessário apresentar atestado médico, atestado de escolaridade e autorização, 

dos responsáveis legais de cada Participante menor de idade, e com firma reconhecida. 

2.1.3 Somente será aceita inscrição em que o participante aceite expressamente os termos do 

presente regulamento, não sendo aceita, portanto, inscrição feita em nome de outrem.  

2.2 A participação do Participante limita-se a 01 (uma) vez por todo o período do FESTIVAL COMÉDIA 

EM PÉ 10 ANOS. 

2.3 Será aceito apenas 01 (um) vídeo de no máximo 03 (três) minutos, de própria autoria, que não contenha 

ofensas, palavrões, escatologia ou algo do gênero por cada cadastro, valendo o primeiro texto enviado, 

sendo os demais descartados automaticamente. 
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2.4 Os pais ou responsáveis legais deverão autorizar a participação dos Participantes que forem 

menores de 18 (dezoito) anos, através do preenchimento da autorização mencionada no subitem 2.1.2 

acima. 

2.5 Somente serão consideradas, para efeito de participação e premiação, as fichas de 

inscrição com todos os campos de cadastro corretamente preenchidos, com informações claras 

e válidas, efetuadas dentro do prazo, respondente os Participantes deste FESTIVAL COMÉDIA 

EM PÉ 10 ANOS civil e criminalmente por qualquer informação incorreta e/ou omissão no 

momento do preenchimento do cadastro. 

2.6 O Participante, automaticamente, no ato da inscrição, concorda e autoriza a organização do 

FESTIVAL a utilizar seu nome e o texto enviado para divulgação na internet, bem como em todo e qualquer 

tipo de mídia, pelo prazo de 01 (um) ano, contado a partir da inscrição no FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 

ANOS, sem que seja devida qualquer verba por essa utilização a qualquer título durante o tempo de 

autorização. 

III – DA PARTICIPAÇÃO 
3.1 A idade mínima dos Participantes é de 14 (quatorze) anos; 

3.2  Não poderão se apresentar artistas profissionais já renomados na mídia; 

3.3 Não são permitidos agentes, empresários ou quaisquer outros intermediários, em seu 

relacionamento com os artistas selecionados (as), em todos os assuntos ligados direta ou indiretamente ao 

FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS. 

IV – PERÍODO DO FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS 
4.1 As inscrições devem ser realizadas no período de 05/02/2015 a 05/03/2015. 

V – DA SELEÇÃO / PREMIAÇÃO 
5.1 Após o período de inscrição, a equipe do Comédia em Pé será responsável por uma triagem, pelo 

prazo 5 (cinco) dias pós o termino das inscrições, e escolherá, no máximo, 8 (oito) candidatos para se 

apresentarem no palco FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS. 

5.2 Serão ao todo, 03 (três) apresentações, já incluída a final do FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS. 

Será selecionado, um participante para cada dia de apresentação, que ocorrerão nos dias 16/03/2015 e 

26/03/2015 e ambos se apresentarão na final que acontecerá no dia 30/03/2015, no Theatro NET. 

5.3 A apresentação final será realizada no dia 30/03/2015, na qual os 02 (dois) Participantes 

previamente escolhidos nas apresentações anteriores, elencadas no item 5.2 acima, serão avaliados pelos 

representantes do Comédia em Pé e pelo publico, que elegerá o vencedor do FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 

ANOS, que, a título de premiação, receberá um premio a ser divulgado posteriormente pelos 

REALIZADORES, no site www.comediaempe.com.br. 

VI – APURAÇÃO 
6.1 Todos os vídeos válidos recebidos serão selecionados por uma comissão julgadora formada por 

profissionais do Comédia em Pé, que escolherão, a seu livre critério, o melhor texto para o FESTIVAL 

COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS. 

http://www.comediaempe.com.br/


 

 Regulamento “FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS” 

 

 

4
 

6.2 A escolha e respectiva classificação dos vídeos será de inteira e exclusiva responsabilidade da 

referida comissão julgadora do Comédia em Pé, sendo sua decisão soberana, irrecorrível e inquestionável. 

6.3 Os Participantes aprovados na primeira fase do FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS serão 

avisados via telefone, à livre escolha do Comédia em Pé, acerca da data e horário para a realização da 

apresentação. 

6.3.1 Em atenção ao disposto na cláusula 5.2, os Participantes selecionados deverão 

enviar cópia dos documentos: carteira de identidade, CPF e comprovante de residência 

atualizado. O não fornecimento dos documentos por parte dos Participantes, ensejará, 

automaticamente, sua desclassificação no FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS. 

VII – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL 
7.1 Os nomes dos inscritos aprovados na primeira fase estarão disponíveis no site 

www.comediaempe.com.br a partir do dia 10/03/2015. 

VIII – DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS 
8.1 A divulgação deste FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS será feita à escolha do Comédia em Pé, por 

meio de anúncios em jornal, site, redes sociais, assessoria de imprensa e material de mall. O Regulamento 

completo estará disponível para consulta no site www.comediaempe.com.br durante todo o período do 

FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS. 

8.2 Os aprovados na primeira fase do FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS autorizam o uso de sua 

imagem, texto, estampas, vozes e nomes em filmes, vídeos, fotos, cartazes, outdoors, banners, site, redes 

sociais e anúncios para divulgação de premiação, sem qualquer ônus para o Comédia em Pé ou qualquer 

outra pessoa jurídica relacionada ao Festival, caso seja de interesse da organização. 

8.3 O prazo da autorização de uso de imagem e estampa dos contemplados sem prazo determinado, a 

partir da inscrição no FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS, observando-se os fins para os quais foi 

ajustado. 

IX – DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1 Os Participantes do FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS, bem como os representantes legais dos 

menores de idade, concorda (am) expressamente em ceder ao Comédia em Pé a à Alkaparra Produções, 

gratuitamente, por prazo indeterminado, a partir da inscrição no FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS, os 

direitos de uso de seu nome, imagem, texto e voz para efeito de divulgação da campanha publicitária, por 

meio de toda e qualquer mídia existente ou que venha a existir, comprometendo-se, sob pena de 

desclassificação, a assinar os documentos e recibos exigidos para esses fins pelos promotores, não podendo 

o Participante invocar qualquer direito em seu favor, seja a que título for. 

9.2 Os Participantes concordam expressamente, no ato de inscrição e participação, que o Comedia em 

Pé não será responsável por qualquer dano ou prejuízo oriundo da aceitação do prêmio, de sua 

participação no FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS, assim como qualquer problema externo ou de força 

maior, que aconteça isolada ou conjuntamente, e que possa impossibilitar a sua participação em alguma das 

datas previstas no FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS. 

9.3 Serão automaticamente excluídos os Participantes que tentarem fraudar ou burlar as regras 

estabelecidas neste Regulamento, que poderá ser alterado por motivo de força maior. 

http://www.comediaempe.com.br/
http://www.comediaempe.com.br/
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9.4 Não poderão participar deste FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS os funcionários das empresas 

envolvidas no gerenciamento deste FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS, bem como parentes de até 2º 

grau e cônjuges/companheiros dos mesmos, além de quaisquer pessoas envolvidas diretamente na 

execução do referido FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS. Se houver algum (a) participante que se 

enquadre em uma das hipóteses antecedentes, tal participação será sumariamente cancelada. 

9.5 A Alkaparra Produções não se responsabiliza pela autenticidade dos dados cadastrais fornecidos 

pelos Participantes. 

9.5.1 Os Participantes e o vencedor deste FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS declaram, desde 

já, serem os autores dos textos enviados, não tendo cometido plágio ou qualquer outra forma de 

apropriação autoral vedada pela lei, e ao mesmo tempo cedem à Alkaparra Produções e ao Comédia em Pé, 

em carácter definitivo, sem quaisquer ônus ou custo, todos os direitos autorais sobre os referidos textos, 

para qualquer tipo de utilização, publicação, reprodução por qualquer meio ou técnica, especialmente 

quando da divulgação do resultado. 

9.6 Se, por qualquer motivo de força maior, alheio à vontade do realizador, ou por qualquer outro fator 

ou motivo imprevisto que esteja fora do controle da organização e que comprometa o FESTIVAL COMÉDIA 

EM PÉ 10 ANOS de forma a impedir ou modificar substancialmente a condução deste como originalmente 

planejado, a mesma poderá alterá-lo, suspendê-lo ou finalizá-lo antecipadamente, sem aviso prévio. 

9.7 Quaisquer dúvidas ou omissões relacionadas ao Regulamento e funcionamento do ” FESTIVAL 

COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS”, serão solucionadas única e exclusivamente pela comissão julgadora deste 

FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS, cujas decisões são soberanas e irrecorríveis. 

9.8 A participação no FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS implica na aceitação total e irrestrita de 

todos os itens deste Regulamento, não cabendo aos Participantes qualquer tipo de recurso. 

9.9 As dúvidas, sugestões e reclamações relacionadas ao FESTIVAL COMÉDIA EM PÉ 10 ANOS poderão 

ser feitas através do link “Fale Conosco” do site www.comediaempe.com.br  

9.10 O presente Regulamento está registrado junto ao cartório da cidade do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2015. 

 


