Associação Académica da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Concurso de Dj’s Caloirada aos
Montes 2019
As inscrições para o concurso de Dj’s 2019, que dará a grande
possibilidade de atuação na Caloirada aos Montes 2019, decorrem
de 07 de outubro de 2019 a 10 de outubro de 2019.
As inscrições deverão ser efetuadas através do formulário de
inscrição disponível para download no site da AAUTAD. Deverão
enviar esse formulário para recreativas@aautad.pt, acompanhado do
press kit para ser avaliado.
O concurso terá lugar no Club Vila Real, nos dias 15 e 22 de outubro
de 2019.
Condições de Participação:
- A AAUTAD não tem qualquer encargo financeiro para com os
participantes;
- A Organização apenas se responsabiliza por disponibilizar um
técnico de som e suporte de voz (som e colunas), sendo da
responsabilidade dos artistas levarem o resto do material que
achem necessário para as suas performances;
- Os candidatos têm até ao dia 10 de outubro (inclusive), para enviar
um email para recreativas@aautad.pt com o link do press kit;
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- A inscrição no concurso não significa que está automaticamente
apurado para tocar no Club Vila Real;
- Depois de avaliadas as músicas cedidas pelos artistas, os
selecionados para atuarem no Club Vila Real serão contactados por
telefone e anunciados nas plataformas da AAUTAD;
- Para a realização das provas no Club Vila Real são apurados um
total máximo de 6 artistas para os 2 dias de provas, podendo a
organização diminuir ou aumentar o número de apurados se assim
o entender;
- Cada dia de provas contará com, no mínimo, 3 artistas;
- Existe 1 lugares premiado (possibilidade de tocar na Caloirada aos
Montes 2019);
-Será apurado o melhor Dj de todas as eliminatórias;
- As provas terão a duração máxima de 50 minutos;
- A votação será efetuada por um júri nomeado pela AAUTAD,
tendo a organização o voto decisivo se assim o entender;
- O concurso irá ser realizado nos dias 15 e 22 de outubro de 2019,
no Club Vila Real;
- Os vencedores do concurso serão anunciados via Facebook através
da página oficial da AAUTAD e respetivo site oficial;
- Os Dj’s são responsáveis por todos os temas que vão ser
reproduzidos ao longo do concerto;
- Qualquer outra situação não complementada no regulamento,
caberá à organização o poder de decisão.
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