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I. REGULAMENTO

1. O Concurso de Performance de Drag Queen, faz parte da programação do  CALUNGABITCH - Festival da 
Diversidade de São Vicente, uma iniciativa da Widia Cultural. O concurso pretende promover o trabalho 
de performers da Baixada Santista e da capital do Estado de São Paulo. Destina-se a artistas amadores e 
profissionais que pretendam ver suas performances expostas e avaliadas. 

2. Serão selecionadas pela organização do festival, 10 performances em vídeo que ficarão expostas no site 
widiacultural.com/calungabitch antes e durante o festival de 15 a 24 de abril de 2022.

3. Serão selecionadas pelo voto popular 3 (Três) performances entre as 10 selecionadas para os prêmios de 
1°, 2° e 3° lugar. 

4. A votação popular ficará aberta no site widiacultural.com/calungabitch/voto-popular-drag/ de 10 a 21 de 
abril de 2022.

5. Xs performers que vencerem os três primeiros lugares serão avisados pela organização do festival no dia 
22 de abril, porém só ficarão sabendo da classificação no dia do encerramento após apresentarem suas 
performances presencialmente. 

6. O envio dos vídeos de performances deverá ocorrer entre 10 de fevereiro de 2022 e 
10 de março de 2022 através da plataforma de inscrição: docs.google.com/forms/d/1_
NHKH9X0g17b7UkbUlak3oANqlV1uwTcwG4cya9c9uI/edit?usp=sharing

7. As performances serão avaliadas durante o mês de março de 2022. 

8. As 10(dez) performances selecionadas serão avisadas através de comunicado no site da Widia Cultural/
CALUNGABITCH no dia 04 de abril de 2022.

9. Os resultados do 1°, 2° e 3° lugar escolhidos pelo voto popular serão apresentados presencialmente no 
encerramento do festival no dia 24 de abril de 2022. 

II. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1. A participação no concurso é gratuita. 

2. A participação está aberta a todes performers, amadores e profissionais da Baixada Santista e capital, 
a título individual ou em representação de alguma entidade. No caso de menor de 18 anos é exigida 
autorização expressa de ambos os pais ou do responsável legal. 

3. Cada concorrente pode participar com apenas 01 (uma) performance. 

4. Não podem concorrer neste concurso os membros da organização do festival, os colaboradores da Widia 
Cultural, os seus familiares em 1.º grau ou que com eles moram. 

III. FORMATO DOS VÍDEOS 

1. Os vídeos das performances devem possuir as seguintes características:

a. Formato mp4

b. Ter duração de no mínimo 3 minutos e no máximo 5 minutos;

c. O início do vídeo deverá ter uma descrição (Nome artístico e nome da performance).

d. Não poderá ter nenhuma propaganda e/ou citação de apoio na abertura do vídeo e nos créditos finais 
apenas nomes dos profissionais envolvidos na filmagem.

2. Ficha de inscrição devidamente preenchida.

IV. PERÍODO DE INSCRIÇÃO

Os arquivos de vídeos com suas descrições, ficha de inscrição, termo de uso de imagem e autorização dos pais 
(caso seja menor de idade), devem ser enviados através da plataforma de inscrição até às 23h59 do dia 10 de 
março de 2022. 

1. CALUNGABITCH enviará uma resposta automática no ato do recebebimento da inscrição.
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2. O destino que será dado aos arquivos enviados, entrando ou não na seleção, será o arquivo no drive do 
festival.

V. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

1. Xs concorrentes, verificando a sua conformidade com o presente regulamento, serão submetides a 
curadoria da organização do festival,

2. Serão selecionados 10 performances que ficarão no site da WidiaCultural/CALUNGABITCH para serem 
submetidas ao voto popular. 

3. Não existe direito a recurso das decisões da curadoria do festival.

4. A votação popular será de 15 a 21 de abril de 2022.

5. Xs concorrentes premiades em 1°, 2° e 3° lugar, serão devidamente notificades da decisão do júri popular 
para efeitos do presente concurso 2 (dois) dias antes do encerramento do CALUNGABITCH - Festival da 
Diversidade de São Vicente

VI. PRÊMIOS 

• 10(dez) performances selecionadas receberão o valor de R$600,00 (seiscentos reais) cada uma. . 

• Premiação de 1°, 2°, 3° lugares decididos pelo voto popular receberão: 1° lugar: R$1.500,00; 2° lugar: 
R$1.300,00; 3° lugar: R$1.200,00. 

VII. DIREITOS E DEVERES

1. Xs participantes garantem que as performances são da sua autoria, responsabilizando-se pelo seu conteúdo 
e assegurando que a respectiva publicação e exposição não infringem quaisquer direitos de autor, direitos 
conexos ou direitos de propriedade industrial de terceiros.

2. Os 3(três) primeiros lugares se comprometem a fazer a apresentação de suas performances no encerramento 
do festival, caso não compareçam, não receberão o prêmio.  

3. A participação no presente concurso pressupõe que concorrente concorda e aceita todas as cláusulas do 
presente regulamento, bem como reúna as condições de participação nele definido, sob pena de exclusão.  

4. Os vídeos ficarão expostos  no site do festival durante todo o festival 

VIII. SOBRE O PAGAMENTO

1. O pagamento do prêmio se dará mediante emissão de Recibo Simples dxs 10 selecionades.

2. 3° Lugar poderá ser Recibo Simples, 1° e 2° lugares, pelo valor estar acima de um salário mínimo, xs 
premiades deverão emitir NF, caso não possam emitir NF, o festival fará uma RPA (Recibo de Pagamento 
de Autônomo) e será descontado 11% do valor do prêmio para pagamento do INSS.

3. Os dados para emissão da Nota Fiscal /Recibo / RPA serão passados posteriormente axs vencedores.

IX. RESOLUÇÃO FINAL

1. A Widia Cultural pode anular ou adiar este concurso de pleno direito, qualquer que seja a causa, não sendo 
concedida qualquer indenização aos participantes do concurso. 

2. Na eventualidade de anulação do concurso serão devolvidos aos participantes os arquivos de vídeos.

3. Em caso de anulação do concurso a Widia Cultural perde qualquer direito sobre o uso das imagens 
recebidas. 

São Vicente, 10 de fevereiro de 2022. 
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XII. ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS: Para qualquer esclarecimento os candidatos poderão entrar em 
contato através do email: calungabtch@gmail.com



19
 a 24. abril.2022


