CONCURSO DE JUST DANCE 2018 DO
MUSEU DO VIDEOGAME ITINERANTE
BOULEVARD SHOPPING FEIRA DE SANTANA

1. O TORNEIO
O torneio de Just Dance do Boulevard Shopping Feira de Santana, ocorrerá no
palco montado na Praça de Eventos, no dia 22 de julho de 2018, a partir das
18h horas, e será coordenado pela equipe do Museu do Videogame Itinerante.

2. PLATAFORMA E GAME
O Just Dance roda no Xbox One com Kinect e o jogo Just Dance 2018.

3. INSCRIÇÕES
3.1. Inscrição do torneio: GRATUITO.
3.2. As inscrições serão realizadas no balcão de atendimento do Museu do
Videogame Itinerante, no período de 9 a 20 de julho de 2018, para as seletivas
e condicionada a apresentação de Documento Original com foto, exemplo: RG.
No dia 22 de julho de 2018, a partir das 18h horas, teremos a grande final com
os 10 (dez) colocados com as maiores pontuações.
OBS – Menores de 18 anos, deverão estar de posse de uma autorização do
responsável por escrito;
3.3. As inscrições são aceitas para os visitantes que se interessem em participar
do Concurso de Just Dance do Boulevard Shopping Feira de Santana;
3.4. A participação na competição deve ser individual e a música será sorteada
pela organização do Museu do Videogame Itinerante, onde cada participante
terá a oportunidade de retirar uma música no sorteio de acordo com a ordem
de pontuação de cada visitante que se classificou para a final. Ou seja, quem
ficou em primeiro lugar na classificatória irá ter o direito de tirar uma das
músicas selecionadas para dançar na Final de Just Dance 2018.

4. DATAS E HORÁRIOS
4.1. O torneio consiste na classificação de participantes individuais para a
grande final, que acontecerá no dia 22 de julho de 2018, a partir das 18 horas,
no palco do Just Dance, durante o evento Museu do Videogame Itinerante;
4.2. Cada participante poderá, durante os dias 9 e 20 de julho de 2018,
registrar a pontuação no palco na Praça de Eventos no Museu do Videogame
Itinerante, das 10h às 21 horas (segunda à sábado) e 14h às 20h (domingos e
feriados).
5. PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
5.1. A pontuação será registrada e atualizada a cada apresentação. Caso o
competidor faça uma pontuação maior que a anterior, os dados são
atualizados. O competidor pode dançar quantas vezes quiser para atualizar sua
pontuação no período de 9 a 20 de julho de 2018, das 10h às 21 horas
(segunda à sábado) e 14h às 20h (domingos e feriados), obedecendo o fluxo
de fila, informando à coordenação do Museu do Videogame Itinerante que a
pontuação tem foco no concurso de Just Dance 2018.
5.2. A apresentação deve ser individual, com música escolhida pelo próprio
candidato no Just Dance 2018. Sugere-se que o candidato não use qualquer
peça de roupa totalmente preta, pois o sensor do Xbox One tem dificuldade de
identificar os movimentos e a pontuação pode ser comprometida.
5.3. Os 10 (dez) participantes com maior pontuação terão direito a disputar a
grande final, que acontecerá no dia 22 de julho de 2018, a partir das 18 horas,
no palco Just Dance 2018 que está na Praça de Eventos no Boulevard
Shopping Feira de Santana com o Museu do Videogame Itinerante.
5.4. Serão sorteadas as músicas do Just Dance 2018 para cada participante no
dia do Torneio Final em cima do palco, sendo que terão prioridades para retirar
cada uma das músicas selecionadas do Just Dance 2018 os melhores
classificados pela ordem do 1º até o 10º colocado na pontuação.
5.5. Não haverá música repetida na Final do Just Dance 2018, sendo que cada
um dos 10 (dez) participantes irá sortear a sua música que dançará no Torneio.
Com isso, o público do Boulevard Shopping Feira de Santana acompanhará
diferentes apresentações com músicas da mais recente versão do Just Dance.

6. PREMIAÇÃO
Serão eleitos vencedores os 3 (três) primeiros colocados que tiverem as
maiores notas, obtendo a seguinte premiação.

1º Lugar: Troféu + Kit Boulevard;
2º Lugar: Kit Boulevard;
3º Lugar: Kit Boulevard;
7. REGRAS GERAIS
7.1. A pontuação de desempenho será feita eletronicamente pelo sistema do
Just Dance 2018 do Xbox One;
7.2. Não há qualquer juízo de valor ou pontuação dada por integrantes que
integrem o Boulevard Shopping Feira de Santana ou que fazem parte da
comissão organizadora do Museu do Videogame Itinerante;
7.3. O participante da competição poderá atualizar os seus pontos durante o
período de 9 a 20 de julho de 2018, no palco Just Dance;
7.4. Os participantes têm liberdade para escolher a música dentre as opções
disponíveis no palco Just Dance 2018. Caso a música desejada não esteja
disponível, não há opção de downloads, nem de transferência de arquivos para
o Xbox One e não serão permitidas músicas de versões anteriores do
Unlimited. Na final, cada participante terá a música que irá dançar sorteada
pela organização do Museu do Videogame Itinerante.
8. INTERRUPÇÕES
Em caso de queda de energia elétrica, catástrofe natural durante a partida ou
ocorrência de algum problema com o equipamento (videogame e/ou televisor)
do torneio, a partida será reiniciada, independentemente do placar atual, que
será zerado pela organização.
9. NORMAS DE CONDUTA
9.1. Não serão tolerados comportamentos antidesportivos, gozações,
comemorações exageradas ou quaisquer tipos de provocações entre os
participantes do Concurso de Just Dance 2018;
9.2. Na ocorrência desses fatos, o participante será advertido verbalmente;

9.3. No caso de reincidência, o participante será notificado por escrito ou, até
mesmo, desclassificado do torneio.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Ao inscrever-se, o participante declara ter ciência de todas as normas
presentes neste edital;
10.2. Ao participar deste campeonato, todos os participantes cedem ao evento
o direito de utilização de sua imagem e estão incondicionalmente aceitando e
concordando em ter sua imagem divulgada por meio de qualquer meio
midiático e gráfico em qualquer meio de comunicação para usos informativos e
promocionais relativos ao concurso, sem acarretar qualquer despesa aos
organizadores e renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida com tais direitos aos meios de comunicação.

