
GUITARRA DO SERTÃO
 

 
REGULAMENTO 
 
O Concurso Cultural “GUITARRA DO SERTÃO”
FURIA MUSIC PRODUÇÕES, doravante denominados 
CARUARU WEB RÁDIO, e que tem como objetivo dar oportunidade e reconhecimento aos talentos da comunidade 
local. 
 

DOS PARTICIPANTES  
 
Artigo 1º: Poderão participar apenas músicos resi
 
Artigo 2º: Não poderão concorrer ao concurso pessoas ligadas à produção do evento e seus familiares. 
 

DAS INSCRIÇÕES  
 
Artigo 3º: Para participar do concurso, o participante deverá gravar um vídeo tocando qualquer solo ou riff composto 
e gravado pelo guitarrista Marty Friedman. O vídeo deverá ser postado no Youtube com visualização pública.
 
OBS: Não há uma qualidade mínima de áudio
interpretação e o nível musical demonstrado durante o vídeo. Não há um tempo mínimo exigido para o vídeo e serão 
aceitos guitarristas adeptos a todos estilos musicais.
 
Artigo 4º: As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 
 
Artigo 5º: A inscrição deverá ser feita por e
concurso@caruaruwebradio.com, contendo:
 
- Nome completo 
- Endereço residencial 
- Telefone 
- Endereço de e-mail  
- Link do vídeo no Youtube 
- Uma foto a ser usada na divulgação do concurso
 
Artigo 6º: É permitido apenas um vídeo por participante. 
 
Artigo 7º: Poderá ser utilizado como instrumento musical 
 
Artigo 8º: As gravações não poderão:  
 
a) Causar danos materiais ou danos morais a terceiros; 
b) Conter dados ou informações que constituam ou possam constituir crime (ou contravenção penal), ou que possam 
ser entendidos como incitação a prática de crimes; 
c) Constituir ofensa à liberdade e à crença; 
d) Revestir-se de conteúdo que implique discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou procedência nacional ou 
regional;  
e) Fazer propaganda eleitoral;  
f) Ter sido produzido por terceiros.  
 
Artigo 9º: Ao se inscrever, o participante 
reproduzir, o conteúdo respeitando a propriedade intelectual dos autores da obra. 
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SELEÇÃO E COMISSÃO JULGADORA  
 
Artigo 10º: A seleção das melhores gravações será feita pela COMISSÃO JULGADORA, formada pela produção do 
MARTY FRIEDMAN. 
 

DOS CLASSIFICADOS 
 
Artigo 11: Os 3 melhores selecionados pela COMISSÃO ORGANIZADORA serão avisados por email, e divulgados no dia 
09 de março de 2015, nos seguintes links: 
 
Site oficial da SNS Produções – www.snsproducoes.com 
Site oficial da Furia Music Produções – www.furiamusic.com.br  
Página oficial do evento no Facebook - www.facebook.com/events/365021866992545  
 
Artigo 12: Os 3 melhores classificados terão a oportunidade de se apresentarem no evento WORKSHOW MARTY 
FRIEDMAN EM CARUARU dia 13 de março de 2015 no SESC Caruaru, e na ocasião tocarão uma música ao vivo 
acompanhado por backing track, e esta música NÃO PODERÁ ser do repertório do artista Marty Friedman. 
 
Após a apresentação dos 3 guitarristas classificados, haverá o julgamento do público presente para escolha do 
vencedor. 
 

DA PREMIAÇÃO  
 
Artigo 13º: Serão premiados o primeiro, segundo e terceiro colocados escolhidos, com a seguinte premiação:  
 
1 º lugar:  
- Uma jam session com o guitarrista MARTY FRIEDMAN,  
- 1 vale presente na loja Nova Music no valor de R$500,00 (*) 
- 1 Camiseta oficial da tour 
- 1 Kit SupreMa com CD e uma camiseta  
 
2 º lugar:  
- 1 Camiseta oficial da tour 
- 1 Kit SupreMa com CD e uma camiseta  
 
3º lugar: 
- 1 Camiseta oficial da tour 
- 1 Kit SupreMa com CD e uma camiseta  
 
(*) O vale presente é válido para compras de Guitarras, Violões e Produtos da linha da BOSS.  
 

DAS DESPESAS 
 
Artigo 14º: Aos finalistas, não haverá qualquer tipo de prêmio em dinheiro ou ajuda de custo com transporte, hotel, 
ou alimentação de músicos vindos de outras cidades, e ao se inscrever o participante concorda automaticamente em 
custear qualquer despesa que se faça necessária para a sua apresentação. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Artigo 15º: A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, de todas as 
disposições deste regulamento, sendo desclassificados os trabalhos que não atenderem as regras nele contidas.  
 
Artigo 16º: Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora 
 
 

             


