
Regulamento Ball 
BH Vogue Fever 2020



A Ball BH Vogue Fever 2020 - Pane no Sistema,
será realizada totalmente de forma online e
remota;

A Ball acontecerá em 5 etapas: 
SELETIVAS (inscrições, através de formulário); 
1ª FASE (dezesseis selecionades - oito batalhas); 
2ª FASE (oito selecionades - quatro batalhas); 
SEMIFINAIS (quatro selecionades - duas
batalhas); 
FINAL (dois selecionades - uma batalha).

Participantes devem observar rigorosamente o
prazo para não correrem o risco de
desclassificação.
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Etapas da Ball

A inscrição para as seletivas da Ball será realizada através do envio
do formulário que estará disponível no site
www.bhvoguefever.com ;

Cada participante deverá gravar um vídeo de no máximo 45
segundos, com uma música de sua escolha, representando os
"10's" (entrada para se mostrar apto a batalhar) para participação
da Ball;

- O vídeo deverá ser anexado ao formulário no campo
informado;
-   O vídeo encaminhado deve enquadrar todo o corpo e
registrar a performance completa;
- O vídeo não pode ser editado ou alterado de nenhuma
maneira.

Para que os 10s sejam considerados, é preciso que a performance
encaminhada se enquadre na categoria: Vogue Performance
OTA (aberto para todes). Serão permitidas performances de Old
Way, New Way ou Vogue Fem; 

- É necessário manter o estilo escolhido do início da
participação até a final (caso a pessoa inscrita avance nas
fases).

As inscrições serão abertas no dia 21/09/2020 e serão encerradas
no dia 27/09/2020, às 23h59, ou quando for atingido o número
máximo de 150 inscrições;

-   Participantes receberão por e-mail a confirmação da inscrição
realizada no período de até 48 horas após o envio do
formulário;
-  Inscrições encaminhadas após o prazo de encerramento serão
automaticamente desclassificadas.

Os vídeos das inscrições recebidas pela produção dentro do prazo
serão encaminhados para jurades da seletiva;

Jurades avaliarão todos os vídeos e irão selecionar as dezesseis
melhores performances;

O resultado da seletiva com dezesseis selecionades será divulgado
no dia 07/10/2020, às 10h,   e as fotos e vídeos das pessoas
selecionadas serão postados no instagram e/ou canal do Youtube
do BH Vogue Fever; 

Será realizado, no dia 07/10/2020, às 12h, um sorteio ao vivo pelo
instagram do BH Vogue Fever para a determinação da chave para
batalhas da 1ª fase, que começará no dia 07/10/2020;

As pessoas selecionadas serão contatadas pela produção do evento
por whatsapp e e-mail.
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Etapas da Ball
As dezesseis pessoas selecionadas terão até às 14h do dia
08/10/2020 para encaminhar DOIS VÍDEOS:

- ENTRADA 1ª FASE (1ª batalha, dezesseis participantes, oito
batalhas);
- ENTRADA 2ª FASE (2ª batalha, oito participantes, quatro
batalhas);
• O local para postagem dos vídeos será anteriormente indicado
pela produção do evento, via whatsapp e email.

As músicas para cada batalha serão encaminhadas pela produção
do evento, e as entradas deverão ser gravadas com a música
encaminhada;

Os dezesseis vídeos da 1ª fase serão encaminhados para que cada
jurade vote, totalizando oito selecionades para a próxima fase;

Os vídeos e resultados da 1ª fase serão divulgados nas redes sociais
e canal do Youtube do BH Vogue Fever às 10h do dia 09/10/2020; 

Mesmo que as dezesseis pessoas selecionadas tenham
encaminhado dois vídeos, relativos às duas fases, apenas as oito
pessoas que passarem da 1ª fase, terão seus vídeos avaliados e
publicados na 2ª fase.

Os oito vídeos selecionados para a 2ª fase, que já foram
previamente enviados, serão encaminhados para que cada   jurade
vote, totalizando quatro selecionades para as semifinais;

Os vídeos e resultados da 2ª fase serão divulgados nas redes sociais 
e canal do Youtube do BH Vogue Fever às 10h do dia 10/10/2020.
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Etapas da Ball

As quatro pessoas selecionadas terão o prazo de 9h (das 10h às
19h do dia 10/10/2020 - sábado) para encaminhar  UM VÍDEO
relativo à entrada da semifinal;

- O local para postagem do vídeo será anteriormente indicado
pela produção do evento, via whatsapp e e-mail.

A música para a batalha será encaminhada pela produção do
evento, e a entrada deverá ser gravada com a música
encaminhada;

Os vídeos da semifinal serão encaminhados para que cada jurade
vote nos vencedores de cada batalha, totalizando duas pessoas
selecionadas para a final;

Os vídeos e resultados das semifinais serão divulgados nas redes
sociais e canal do Youtube do BH Vogue Fever às 10h do dia
11/10/2020.

As duas pessoas selecionadas terão o prazo de 9h (das 10h às 19h
do dia 11/10/2020 - domingo) para encaminhar UM VÍDEO relativo
à entrada da final;

- O local para postagem do vídeo será anteriormente indicado
pela produção do evento, via whatsapp e e-mail.

A música para a batalha final será encaminhada pela produção do
evento, e a entrada deverá ser gravada com a música encaminhada;

Os vídeos da final serão encaminhados para que cada jurade vote,
definindo assim a pessoa que venceu a categoria Vogue
Performance OTA do Vogue Fever 2020 - Pane no Sistema;

Os vídeos e resultado da final serão divulgados nas redes sociais e
canal do Youtube do BH Vogue Fever às 12h do dia 12/10/2020.

- SEMIFINAIS - 

1.

2.

3.

4.

- FINAL- 

1.

2.

3.

4.



Serão aceitas inscrições de todos os
países;

Os vídeos enviados fora do prazo em
qualquer etapa serão desclassificados,
garantindo a vitória da batalha por W.O
pela pessoa adversária;

Os vídeos não podem ser editados ou ter
qualquer tipo de alteração;

Cada jurade deverá votar na sua
performance favorita, sem a possibilidade
de empate;

As entradas serão publicadas na página
do YouTube do BH Vogue Fever, já
seguidas do resultado.

Informações Gerais
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Premiação
A pessoa que vencer a batalha final levará um
prêmio de R$1.000,00 (um mil reais); 

A transferência do prêmio será feita através de
depósito bancário até o dia 16 de outubro de
2020, sexta-feira seguinte ao término da
categoria;

A conta para depósito deve ser indicada assim
que o vídeo final for ao ar. A pessoa que vencer a
batalha tem a responsabilidade de enviar os
dados completos e corretos para que a data da
transferência seja cumprida;

Caso a pessoa que vencer a batalha final morar
em outro país e precisar receber o prêmio em
outra moeda, serão descontados do valor todos
os custos de transferência, iof e câmbio.
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18/09/2020 - Divulgação do regulamento da categoria

21 à 27/09/2020 - Prazo de inscrições para as seletivas

06/10/2020 - Divulgação das pessoas selecionadas para a 1ª fase

06/10/2020 - Sorteio das chaves das batalhas

06 à 08/10/2020 - Prazo de envio dos vídeos para 1ª e 2ª fase

09/10/2020 - Divulgação das batalhas da 1ª fase e as pessoas que venceram e vão para a 2a fase

10/10/2020 - Divulgação das batalhas da 2ª fase e as pessoas que venceram e vão para a semifinal

10/10/2020 - Envio dos vídeos para semifinais

11/10/2020 - Divulgação das batalhas das semifinais e as pessoas que venceram e vão para a final

11/10/2020 - Envio dos vídeos para a final

12/10/2020 - Divulgação da batalha final e da pessoa que venceu a categoria

Cronograma


