
REGULAMENTO 3° BATERAÇO NO PRAÇA

1. COMO PARTICIPAR

1.1 O encontro de baterias, denominado 3° Bateraço no Praça, realizado pelo Shopping Praça

Nova, inscrito no CNPJ sob nº 29.014.281/0001-13, com sede na Rua Irmã Dulce 550, Bairro

Patronato, Santa Maria/ RS, CEP 97.020-970 e pela Comissão Organizadora do Bateraço

(COB),inscrito no CNPJ sob nº 12.292.006/0001-69, com sede na rua Tuiuti 570/308, Bairro

Nossa Senhora de Fátima, Santa Maria/RS, CEP 97.015-696, irá acontecer no Boulevard do

Shopping Praça Nova, localizado no estacionamento superior do estabelecimento e é aberto a

qualquer pessoa física, residente e domiciliada no território nacional. Menores de 18 anos

deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

1.2 Essa ação independe da aquisição de produtos ou serviços no Shopping Praça Nova e visa

promover o encontro de bateristas, iniciantes, amadores e profissionais, para tocarem

simultaneamente repertório previamente estabelecido, disponível neste regulamento. O 3°

Bateraço no Praça será realizado no domingo, dia 25 de setembro de 2022, e será limitado ao

número máximo de 150 vagas. O evento terá início às 14h com o credenciamento dos

participantes; às 15h haverá o duelo de baterias e o BateraOkê; às 16h workshop “Accenting

The Weaker Side”, de Nina Pará; às 17:30h concurso de AirDrums; e às 18h o show do Bateraço

e Serginho Moah.

1.3 O 3° Bateraço no Praça é um evento gratuito, sendo solicitado aos participantes a doação

de 1kg de alimento não perecível ou um brinquedo (em bom estado), que será destinado a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, inscrita no CNPJ nº 95.627.121/0001-74,

em data a ser definida após o evento e divulgado nas redes sociais do Shopping Praça Nova de

Santa Maria.

2. INSCRIÇÃO

2.1 As inscrições iniciam no dia 02 de setembro a partir das 14h e encerram às 18h do dia 24 de

setembro ou no momento que todas as 150 vagas forem preenchidas.

2.2 Para realizar a inscrição, os interessados deverão acessar o site

https://pracanovashopping.com.br/, ler atentamente o regulamento e efetivar o cadastro

informando todos os dados solicitados no link de inscrição.

2.3 As inscrições poderão ser encerradas antecipadamente, na hipótese de todas as vagas

disponibilizadas serem preenchidas antes da data prevista para o término do período de

inscrições.

2.3.1 Nessa hipótese, o encerramento antecipado das inscrições será comunicado pelo

Shopping por meio de divulgação nas redes sociais do Shopping Praça Nova.

2.4 No momento do cadastro, o participante deverá obrigatoriamente informar seus dados, tais

como: nome, idade, tamanho da camiseta, cidade, e-mail e telefone, e comunicar se a

participação será com bateria acústica ou bateria eletrônica.
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2.5 O participante receberá um e-mail de confirmação de cadastro com o número da inscrição.

2.6 Os 120 participantes cadastrados receberão gratuitamente 01 (uma) camiseta

personalizada do 3° Bateraço no Praça que será entregue no dia do evento e deverá ser usada

durante a apresentação.

2.7 Os participantes que apresentarem interesse em mais de uma camiseta do evento, poderão

adquirir no dia do evento ou encomendá-las até às 17h o dia 15 de setembro diretamente com

a organização do evento pelo e-mail bateracosm@gmail.com ao valor de R$50,00 a unidade. As

camisetas adquiridas separadamente serão entregues no dia do evento.

3. O EVENTO

3.1 Uma vez inscrito, o participante deve comparecer no evento com documento de identidade

com foto para validar participação.

3.1.1 Será disponibilizado álcool em gel em pontos estratégicos do Shopping para a

higienização correta das mãos dos participantes.

3.1.2 Participantes que estejam com sintomas gripais estão proibidos de participar do

evento.

3.2 O 3° Bateraço no Praça acontecerá no Boulevard, localizado no estacionamento superior e

terá início do Show às 18h. A entrada das baterias dos participantes estará liberada a partir das

13h no local destinado para sua realização.

3.2.1 A entrada na área do Bateraço será permitida, impreterivelmente, até as 16h,

sendo certo que, após esse horário, os inscritos perderão o direito de participar do

evento, sendo, imediatamente, liberado o acesso para outros interessados que

estiverem no local.

3.2.2 A escolha das posições das baterias será determinada pela organização do

evento, de modo a garantir uma boa experiência para todos, ficando desde já

estabelecido que deverão seguir o distanciamento mínimo de 1 metro entre cada

participante.

3.3 Os inscritos deverão levar sua bateria e o kit é livre, desde que caiba no spot de 2x2.

3.4 Os inscritos deverão obrigatoriamente usar tapete embaixo de sua bateria.

3.5 Cada participante será responsável pela organização de seus bags, capas ou cases, assim

como o recolhimento dos seus materiais após a montagem e ao término do evento.

3.6 Bateria eletrônica será permitida no evento, desde que o baterista leve a sua própria

extensão de energia em perfeitas condições de uso com cabo PP de pelo menos 1,5mm e sua

própria caixa de som.

3.7 A organização do evento não se responsabiliza por eventuais sinistros nos instrumentos dos

participantes.
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3.8 Haverá uma banda profissional com, guitarristas, bateristas e baixista e tecladista para

acompanhar o show principal.

3.9 É aconselhável o uso se protetor de auricular (protetor para ouvidos).

4.0 O repertório que os participantes apresentarão em conjunto, tocando simultaneamente, no

dia do evento será:

1 VIAJAR

https://www.youtube.com/watch?v=IDRPRPdPU0M

2 PEQUENO GRANDE AMOR

https://www.youtube.com/watch?v=LYnk2nHbVLo

3 CALOR DA HORA

https://www.youtube.com/watch?v=mw_vzFz50As

4 PÓ DE PIMENTA

https://www.youtube.com/watch?v=2Uzf5TMJQ8w

5 LUA CHEIA

https://www.youtube.com/watch?v=zt4tg_3_H2M

6 TO BEBENDO DEMAIS

https://www.youtube.com/watch?v=lojT9f9JeNs

7 VEM PRA CA

https://www.youtube.com/watch?v=y7fpEO-YAhA

8 MARY JANE

https://www.youtube.com/watch?v=91O2KTNAxfo

9 BLUSINHA BRANCA

https://www.youtube.com/watch?v=K80GQvDq7t8

10 VOU LIGAR

https://www.youtube.com/watch?v=j-DJzJV7ikE

11 DISCO ROCK
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https://www.youtube.com/watch?v=7GU_wD_VpN8

12 ELA VAI PASSAR

https://www.youtube.com/watch?v=fPiPGbXEktE

13 PINGOS DE AMOR

https://www.youtube.com/watch?v=l9LOSCZxR5s

3.7 Os participantes concordam desde já com a utilização de seu nome, imagem e som de voz

para divulgação, sem que isso traga qualquer tipo de ônus para empresa promotora pelo

período de até 01 (um) ano após a data do evento.

3.7 Em caso de chuva o evento será transferido para dia 09 de outubro. A organização avisará

os participantes com 24h de antecedência.

3.8 As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes das promoções

autorizadas deverão entrar em contato com o requerente diretamente com a Comissão

Organizadora do Bateraço pelo email bateracosm@gmail.com .
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