
Regras do Concurso de Animekê do Evento  
Kappa Kai 2018 

 
  
  
1: Introdução 
 

1.1. É vetada a participação de membros da comissão organizadora, coordenadores e 

alunos da Escola Modelo de Língua Japonesa de Marília. 

1.2. O presente regulamento objetiva-se a proporcionar o bom andamento do concurso, 
assegurando a igualdade de condições a todos os participantes inscritos. 
 
1.3. Os casos omissos no regulamento serão analisados pela comissão organizadora 
e a sua decisão será soberana e inquestionável. 
 
 
  
2. Inscrição (Taxa de inscrição de 10 reais por pessoa) 

2.1. Os interessados em participar do concurso deverão: 

a) Preencher a ficha de inscrição disponível no site do evento Kappa Kai; 

b) Realizar o depósito da taxa de inscrição na seguinte conta:  

Banco: Banco do Brasil 

Agência: 0141-4 

Conta: 72.450-5 

c) Preencher o formulário do Concurso de Animekê no site e fazer upload do 

comprovante de depósito e das autorizações devidamente preenchida, assinada e 

escaneada. 

2.2. As inscrições se encerram no dia do evento 29 de julho de 2018 ao meio dia. 

Caso esgotadas as vagas disponíveis antes desse dia, as inscrições serão encerradas 

e NÃO ABRIREMOS EXCEÇÕES. Caso seja necessário, o prazo de inscrição 

também poderá ser prorrogado sem aviso prévio, conforme decisão da comissão 

organizadora. 

 
3. Condições Gerais 
 
3.1. Todos os interessados poderão se inscrever, independente do sexo, idade ou 
origem. 
 



3.2. Os participantes deverão interpretar apenas canções relacionadas a ANIMES, em 
qualquer idioma. 
 
3.3. Os candidatos deverão trazer o Play-Back. Não será aceito que o participante use 
no concurso uma música que não seja Play-Back, ou seja, que contenha a voz do 
cantor original. Por isso, fica obrigatório que todas as músicas utilizadas pelos 
participantes sejam em versões próprias para serem usadas em Karaokês. 

3.4. A mídia a ser entregue deve ser gravada no pen drive em um formato que o 

equipamento seja capaz de reproduzir. 

3.5. O candidato deverá entregar a mídia com Play-Back para o responsável da 

organização até às 10h30min no dia do evento sob pena de desclassificação do 

candidato. 

 
4. Categorias 
 
4.1. O concurso contará com uma única categoria, a individual. 
  
 
5. Apresentações 
 
5.1. Os inscritos deverão se apresentar no local indicado pela organização 30 (trinta) 
minutos antes do início do concurso, a fim de evitar imprevistos. Não serão 
tolerados atrasos, sob pena de desclassificação do candidato. 
 
5.2. A sequência da apresentação será determinada conforme a inscrição do 
participante ou conforme o indicado pela comissão organizadora. 
 
5.3. Os candidatos terão, no máximo, 4 minutos para interpretar a música escolhida. 
O tempo excedido será descontado na pontuação do candidato. 
 
 
 
6. Julgamento 

6.1. As notas serão dadas pelos jurados e a média entre eles será a nota final. A 

banca será composta por 3 (três) jurados. 

6.2. Cada jurado dará uma nota de 1 (um) a 10 (dez), com intervalos de 0,50 (meio 

ponto).  

6.3.A decisão do corpo de jurados será plena e inquestionável. 
 
 
 
7. Premiação 
 
7.1. O vencedor será anunciado no palco e o prêmio será entregue no ato; caso esteja 

ausente, perderá o prêmio. 

7.2. Premiação 1º Lugar: troféu + valor em dinheiro (informado posteriormente). 



 

Qualquer dúvida, por favor entre em contato! 

E-mail: kappakai@nikkeymarilia.com.br 

Facebook: https://www.facebook.com/kaikappa/ 

Site: https://www.kappakai.com.br/ 
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