
Regulamento Pump Your Beat 
Desafio para DJs e Produtores Musicais



Inscrições e Resultado

A inscrição para participação do desafio será realizada
através do envio do formulário que estará disponível
no site www.bhvoguefever.com ;

• No formulário, em campo específico, deve ser
anexado o arquivo de áudio com o beat produzido.

As inscrições estarão abertas do dia 29/09/2020 até o
dia 06/10/2020, às 23h59;

• Os participantes receberão por e-mail a
confirmação da inscrição realizada com sucesso no
período de 48 horas;
• Inscrições encaminhadas após o prazo de
encerramento serão automaticamente
desclassificadas.

Os beats das respectivas inscrições recebidas pela
produção serão encaminhados para o jurado do
desafio, que selecionará o beat vencedor;

O resultado será divulgado no dia 08/10/2020 (quinta-
feira) nas redes sociais do BH Vogue Fever;

O beat vencedor será utilizado para a batalha final da
categoria Vogue Performance OTA, que será
realizada no dia 12/10/2020 (segunda-feira);

• O beat vencedor poderá ser acrescido pela
produção de chant desenvolvido por chanter
convidade antes de ser encaminhado para es
dançarines da final.

Serão aceitas inscrições de todos os países.
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Dos beats

Os beats devem se enquadrar dentro do estilo "Vogue
Beat", podendo contar com diversas influências;

• é essencial que o mesmo tenha andamento e
características para a performance de Vogue OTA
(aberto para todes).

O beat encaminhado deve ser apenas instrumental,
sem chant ou outros vocais;

O beat deve ter duração mínima de 1 minuto;

Serão aceitos arquivos de áudio em formato mp3 e
wav

As produções musicais enviadas devem ser de autoria
da pessoa inscrita;

• Caso a música possua coautoria, a mesma deve
ser citada no ato da inscrição;
• Serão aceitas produções autorais, remixes e
bootlegs;
• No caso de remixes e bootlegs, é essencial
que seja verificada a possibilidade de
postagem em redes sociais e Youtube, sem que
o beat seja barrado por direitos autorais;
• O beat não precisa ser inédito, já podendo ter sido
lançado nas plataformas da pessoa que o produziu.
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18/09/2020 - Divulgação do regulamento do desafio

29/09/2020 à 06/10/2020 - Prazo de inscrições para o desafio

08/10/2020 - Divulgação do resultado do desafio

12/10/2020 - Exibição da batalha final de Vogue Performance OTA, com o beat vencedor

Cronograma


