REGULAMENTO
O Grupo Qualité e Bailarinos pelo Mundo – realizadores e organizadores do MAGICAL
DANCE TOUR LAS VEGAS 2021, planejam um Festival inovador, ousado e pioneiro que
vai muito além da competição: Nosso objetivo é que todos os participantes vivam dias
mágicos, com muita dança, aprendizado e diversão.
Missão do MAGICAL DANCE TOUR LAS VEGAS 2021?
Realizar sonhos através de experiências inovadoras, ousadas e inesquecíveis com a dança.
Programação oficial MAGICAL DANCE TOUR LAS VEGAS 2021
- 31 de julho de 2021
Saída do Brasil para Las Vegas
- 01 de agosto de 2021
Chegada em Las Vegas
Transfer in
Check in hotel Excalibur
- 02 de agosto de 2021
Dia livre
- 03 de agosto de 2021
Credenciamento 9am – 12pm
Ensaios para os Flash Mobs
- 04 de agosto de 2021
Dance Competition/Battle 9am – 6pm
Desafio da Dança 6pm – 7pm
Cerimônia de Premiação 7pm – 8pm
- 05 de agosto de 2021
Workshops de Jazz, Hip Hop e Tap 9am – 1pm
Coreógrafos e valores de workshops a serem divulgados posteriormente
Noite: Tour opcional VIP night clubs

- 06 de agosto de 2021
Manhã livre
Flash Mobs at MGM Resorts Hotels (6 hotéis da Rede que serão divulgados posteriormente)
2pm – 8pm
- 07 de agosto de 2021
Pool Farewell Party 10am – 2pm
- 08 de agosto de 2021
Check out do hotel
Programação oficial MAGICAL DANCE TOUR LAS VEGAS 2021
Incluindo pacote opcional Los Angeles
31 de julho de 2021
Saída do Brasil para Los Angeles
- 01 de agosto de 2021
Chegada a Los Angeles
Transfer in
Tours Beverly Hills e Hollywood
Check in hotel Hilton Garden Inn Hollywood
- 02 de agosto de 2021
Check out hotel
Tour de praias – tempo em Santa Mônica Pier e 3rd Promenade
Deslocamento para Las Vegas
Check in hotel Excalibur
- 03 de agosto de 2021
Credenciamento 9am – 12pm
Ensaios para os Flash Mobs
- 04 de agosto de 2021
Dance Competition/Battle 9am – 6pm
Desafio da Dança 6pm – 7pm
Cerimônia de Premiação 7pm – 8pm
- 05 de agosto de 2021
Workshops de Jazz, Hip Hop e Tap 9am – 1pm
Coreógrafos e valores de workshops a serem divulgados posteriormente
Noite: Tour opcional VIP night clubs
- 06 de agosto de 2021
Manhã livre
Flash Mobs at MGM Resorts Hotels (6 hotéis da Rede que serão divulgados posteriormente)
2pm – 8pm
- 07 de agosto de 2021
Pool Farewell Party 10am – 2pm
- 08 de agosto de 2021
Check out do hotel

 Para valores e formas de pagamento, veja diretamente com a Bailarinos pelo
Mundo (agência oficial do Magical Dance Tour) ou consulte seu agente de viagens.
É muito importante estar atento ao número de participantes e a distribuição deles
nos quartos, devido a diferença de valor de acordo com o número de pessoas em
cada quarto. Essa distribuição dos quartos é exclusivamente responsabilidade do
responsável pelo Grupo/Escola de Dança.
Lembramos que, apenas após o envio da documentação individual de cada participante e o
fechamento da inscrição, a vaga estará garantida e confirmada.

CATEGORIA ÚNICA
Idade mínima: 14 anos
Todos os participantes inscritos para cada gênero/subgênero competirão entre si.
Menores de 21 anos deverão estar acompanhados de 1 representante legal. Cada
representante legal poderá representar até 3 participantes menores de 21 anos, desde que
estejam ocupando o mesmo quarto do hotel.

GÊNEROS:
HIP HOP CHOREOGRAPHY/HIP HOP COREOGRÁFICO
O Hip Hop Choreography/Hip Hop Coreográfico caracteriza-se por abordar, divulgar,
envolver formas de artes, estilos de danças e suas vertentes como Hip Hop Dance, Party
Dances ou Club Dances (danças populares ou danças sociais), Breaking, Locking, Popping,
Whacking/Waacking, Voguing, Dancehall, House Dance, Krumping, Danças Afro e
Stepping/Gumboot Dance, entre outras.
ESTILO LIVRE
Trabalhos originais que misturem estilos e técnicas.
JAZZ
SAPATEADO
SUBGÊNEROS E TEMPO DE COREOGRAFIA:
Um bailarino pode competir em diferentes gêneros e subgêneros, desde que sempre
representando a mesma Escola/Grupo de Dança. Porém, não é permitido competir com ele
mesmo em duas coreografias na mesma categoria, gênero e subgênero.
Para participação como SOLO: o mesmo bailarino não poderá participar em 2 coreografias
no mesmo gênero.
Competirão separados os solistas femininos e os masculinos.
Para participação como GRUPO: não será permitido o mesmo elenco participar mais de
uma vez no mesmo gênero, mas o grupo poderá repetir até a metade dos integrantes no
mesmo gênero em diferentes coreografias.

 Cada bailarino poderá participar em até no máximo 03 coreografias.
 Cada Escola/Grupo de Dança poderá inscrever até 06 coreografias.
Caso haja disponibilidade de mais vagas, abriremos novas possibilidades de participação
para os bailarinos e grupos inscritos.
1 – INSCRIÇÕES
Período de inscrições: 03 de novembro de 2020 a 9 de fevereiro de 2021.
A primeira fase para bailarinos, de qualquer parte do mundo, que queiram participar do
Festival é a inscrição da sua Escola/Grupo de Dança. Para participar do Festival, cada
bailarino inscrito deverá estar representando uma Escola/Grupo de Dança. Bailarinos
solistas e/ou independentes podem se inscrever como um grupo em seu próprio nome.
A inscrição da Escola/Grupo de Dança deverá ser feita através do Magical Form, que pode
ser solicitado pelo responsável da Escola/Grupo de Dança junto a Agência Bailarinos pelo
Mundo (agência oficial do Magical Dance Tour) ou seu agente de viagens.
O Magical Form deverá ser preenchido e assinado pelo responsável da Escola/Grupo de
Dança e enviado por e-mail para este agente de viagens.
Inscrição individual
Deverá ser feita por todos os participantes e acompanhantes através do Magical Form.
Todas as informações serão enviadas por e-mail depois do cadastro da Escola/Grupo de
Dança.
Inscrição de coreografias
As coreografias e o elenco de cada uma delas deverão ser cadastrados no sistema Festival
Online. As informações serão enviadas para as Escolas/Grupos de Dança depois de
confirmada a primeira etapa da inscrição
Para valores e formas de pagamento veja diretamente com a Agência Bailarinos pelo Mundo
(agência oficial do Festival) ou com seu agente de viagens.
É muito importante estar atento ao número de participantes e a distribuição deles nos
quartos, devido a diferença de valor de acordo com o número de pessoas em cada quarto.
Essa distribuição dos quartos é exclusivamente responsabilidade do responsável pelo
Grupo/Escola de Dança.
Lembramos que, apenas após o envio da documentação individual de cada participante e o
fechamento da inscrição, a vaga estará garantida e confirmada.
Observações importantes sobre a inscrição dos Escolas/Grupos de Dança:
 Cada bailarino será responsável pelo fechamento do seu pacote inscrição e o envio de
toda a documentação necessária. Todas as orientações para depósito e documentação para
inscrição serão informadas para o responsável pelo Escola/Grupo de Dança no e-mail de
confirmação que receberá depois da inscrição.
 A confirmação de inscrição da Escola/Grupo de Dança e de seus bailarinos será feita por
ordem de envio do Magic Form e de acordo com o número de vagas disponíveis para o
MAGICAL DANCE TOUR LAS VEGAS 2021.

A organização do MAGICAL DANCE TOUR reserva-se ao direito de encerrar as inscrições a
qualquer momento, caso atinja o número limite de inscrições, que é controlado pelo horário
limite estabelecido e possível.
CREDENCIAMENTO:
O responsável pela Escola/Grupo de Dança deverá comparecer no local do credenciamento
com documento com foto para retirada do Kit Festival de cada participante. Os documentos
recebidos no credenciamento devem ser conferidos no momento de sua retirada.
 Bailarinos sem credencial não terão acesso ao backstage e locais do Festival.
 A credencial dos participantes é pessoal e intransferível.
 Todos os participantes devem levar como documento de identificação cópia colorida das
duas páginas principais do seu passaporte.
COMPETIÇÃO / APRESENTAÇÕES / FIGURINOS
 As Escolas/Grupos de Dança deverão chegar ao local do evento com 01 hora de
antecedência do horário estabelecido de sua primeira apresentação no dia na competição.
 Os participantes deverão chegar ao local da competição prontos, com cabelo, figurino e
maquiagem feitos.

 Solicitamos que levem somente o necessário para o local da competição, pois não existe
local para guardar os pertences, sendo este de responsabilidade de cada Escola/Grupo de
Dança e de seus bailarinos.

 A organização do Festival não se responsabiliza por pertences perdidos e/ou esquecidos
no local das apresentações.
 Os participantes deverão estar prontos, no local indicado pela produção, no momento da
apresentação de sua coreografia. Caso contrário, sua participação será cancelada.
Os eventos de dança oficiais do MAGICAL DANCE TOUR LAS VEGAS 2021 (Mostra
Competitiva, Ensaio Geral das Coreografias dos Flash Mobs e Flash Mobs e Acesso aos
backstages de cada um dos eventos) estarão disponíveis APENAS para os participantes
DEVIDAMENTE INSCRITOS EM CADA EVENTO.
O acesso ao camarim e bastidores será liberado na ordem de acordo com a programação
da competição.
Não será permitida apresentação com uso de cenários fixos, fogo, papel picado, purpurina,
fumaça, pó, plumas, penas, galhos de árvores, pétalas de flores, vidro, nus, apresentações
com qualquer animal vivo, efeitos de maquinaria, ou uso de qualquer produto ou objeto
que possa danificar, sujar ou molhar o palco.

 O palco terá a dimensão aproximada de 8m x 10m.
 Não serão permitidas apresentações com uso de cenografias, apenas uso de
elementos cênicos simples e práticos. Estes elementos cênicos ficarão sempre com os
participantes, não existindo local para guardá-los.

É IMPORTANTE PLANEJAR COMO OS FIGURINOS E OBJETOS CÊNICOS SERÃO
TRANSPORTADOS NO AVIÃO E DURANTE TODOS OS DESLOCAMENTOS.

 A Rede MGM de Hotéis e Resorts reserva-se ao direito de proibir o uso de adereços ou
cenários que julguem colocar em risco a segurança de todos ou que possa trazer algum
dano aos locais dos eventos.

 Qualquer dano que for causado no espaço físico do evento, por algum integrante ou
elemento cênico do grupo, será de total responsabilidade do diretor e da Escola/Grupo de
Dança.

 A iluminação será aberta e única para todos os participantes.
COMPETIÇÃO
O Festival MAGICAL DANCE TOUR LAS VEGAS 2021 será divido em 04 fases: Seletiva,
Batalhas, Grande Final e Destaque Coreográfico Magical Dance Tour Las Vegas.
SELETIVA - 1a FASE:
Na fase Seletiva todos apresentarão suas coreografias e receberão notas dos jurados.

 Coreografias que não tiverem concorrentes e consequentemente não seguirem para as
batalhas, terão sua classificação da seguinte forma:
1º lugar – maior média igual ou superior 9,0
2º lugar – média imediatamente inferior ao 1º lugar, igual ou superior a 8,0
A partir da 2a fase, os participantes poderão alterar a coreografia, de forma parcial ou total,
sendo esta uma escolha de cada Escola/Grupo de Dança e bailarino.
BATALHAS - 2a FASE:
Participarão das Batalhas as 4 coreografias de cada gênero e subgênero avaliadas na fase
Seletiva com maior nota, desde que a nota média final seja igual ou maior que a nota 8.
As 4 Escolas/Grupos de Dança e 4 solistas selecionados de cada gênero participarão das
Batalhas até a próxima fase de cada gênero, a Grande Final.
Os duelos serão escolhidos por sorteio.
Cada jurado irá escolher e votar em uma coreografia. A coreografia com mais votos irá para
a Grande Final MAGICAL DANCE TOUR LAS VEGAS 2021.
GRANDE FINAL - 3a FASE:
Para esta fase a coreografia deverá seguir o tempo limite conforme o
regulamento.

 Os dois melhores solistas e as duas melhores Escolas/Grupos de Dança de cada gênero
competirão na Grande Final.

Cada jurado irá escolher e votar em uma coreografia. As coreografias de solo e grupo que
receberem mais votos serão as grandes campeãs MAGICAL DANCE TOUR LAS VEGAS
2021 de cada gênero e subgênero.
DESTAQUE COREOGRÁFICO MAGICAL DANCE TOUR LAS VEGAS - 4a FASE:
Nesta fase as coreografias campeãs do MAGICAL DANCE TOUR LAS VEGAS 2021 de
cada gênero e subgênero competirão entre si, separadas por subgênero.
Cada jurado irá escolher e votar em 1 coreografia de grupo e 1 coreografia de solo.
A coreografia de solo e grupo com mais votos receberá a premiação especial DESTAQUE
COREOGRÁFICO MAGICAL DANCE TOUR LAS VEGAS.

TEMPO:
Seletiva e Batalhas – 1a e 2a Fase:
SOLO – 3 min (limite)
GRUPO – 5 min (limite) – mínimo 5 bailarinos e máximo 20 bailarinos
Grande Final e Destaque Coreográfico – 3a e 4a Fase:
SOLO – 1 min (limite)
GRUPO – 2 min (limite) – mínimo 5 bailarinos e máximo 20 bailarinos

 Haverá tolerância de 15 segundos no tempo para cada coreografia.
 Escolas/Grupos de Dança que excederem o tempo limite terão a coreografia
desclassificada.
COREOGRAFIA, FIGURINOS E TRILHA SONORA
Critérios de avaliação:
-

PERFORMANCE
TÉCNICA
CRIATIVIDADE
MUSICALIDADE

Regras e deduções:
As coreografias poderão ter pontos descontados da seguinte forma:

 Figurinos muito curtos e decotados (dedução de 0,5).
 Dançar com os pés descalços (não será permitida a apresentação).
 Figurinos ou elementos cênicos que sujem ou coloquem em risco a segurança de todos
(dedução de 1,0).

 Movimentos acrobáticos, formação de pirâmide humana, cheerleaders ou qualquer outro
movimento que, em excesso, descaracterize ou ultrapasse os limites da definição de um
estilo de dança e/ou coloque a integridade física dos participantes em risco (dedução de
1,0).

 Músicas com conteúdo de caráter ofensivo, palavras agressivas, sensuais ou vulgares,
assim como movimentos inadequados para público familiar (dedução de 0,5). A organização
do evento poderá vetar a participação da coreografia com esse tipo de música. Solicitamos
que o responsável confira o conteúdo da trilha sonora.
Não haverá local privado para troca de figurino. As trocas serão permitidas desde que sejam
rápidas e possam ser realizadas em um local aberto. É necessário ter macaquinho ou top e
short (como roupa de baixo) para essas trocas.
A reprodução das músicas deverá estar com boa qualidade, sem interferência ou cortes
abruptos.
A trilha sonora para a mostra competitiva deverá ser enviada até o prazo posteriormente
determinado. Cada música deverá estar salva com o nome da coreografia e enviada por email.
A organização não se responsabiliza por arquivos corrompidos ou com baixa qualidade de
produção e gravação. Solicitamos que cada grupo leve um backup em pen drive com todas
as músicas separadas por pastas e devidamente nomeadas.
Todos os participantes comprometem-se a ceder as imagens para a utilização de parceiros
e na promoção e divulgação do evento, nesta e/ou em outras edições.
Viagem, acomodação e transportes não inclusos no pacote inscrição, alimentação e
documentação necessária ficarão sob a responsabilidade de cada participante.
A documentação necessária para a viagem será por conta de cada participante (passaporte,
visto americano válido, documentação para menores de idade viajarem desacompanhados
e demais documentos solicitados pelas autoridades competentes).
A produção do MAGICAL DANCE TOUR LAS VEGAS 2021 não tem qualquer ingerência
ou responsabilidade sobre estes documentos.
DESAFIO DA DANÇA:
Participantes e acompanhantes inscritos serão divididos em grupos de acordo com o número
de participantes. Cada grupo terá um líder e será distribuído em chaves através de sorteios.
Ao iniciar a música (que será surpresa) o líder iniciará uma coreografia e o grupo deverá
acompanhá-lo.
A escolha do grupo a iniciar p desafio será feita por sorteio.
O júri para o desafio será composto de 3 integrantes.
O vencedor será o grupo que receber mais votos.
Não haverá recurso quanto aos resultados.

PREMIAÇÕES
1º lugar - Troféu
2º e 3º lugar - Medalha
Premiações Especiais:
MELHOR ESCOLA/GRUPO – Escolhido pelo júri
Apenas estarão concorrendo a esta premiação escolas ou grupos que estiverem inscritos
em, no mínimo, 02 coreografias no modo de participação GRUPO (a partir de 05 bailarinos)
e em no mínimo 02 coreografias no modo de participação SOLO.
MELHOR BAILARINO – escolhido pelo júri
MELHOR BAILARINA – escolhida pelo júri
DESTAQUE COREOGRÁFICO SOLO – vencedor final da fase 4
DESTAQUE COREOGRÁFICO GRUPO – vencedor final da fase 4
Os destaques acima se apresentarão em um espetáculo virtual no MAGICAL
DANCE TOUR at Walt Disney World Resort na Florida, que acontecerá no dia 14 de
outubro de 2021 no Theater in the Wild no Animal Kingdom Park.
Os prêmios serão divulgados pela produção do Festival posteriormente.
Não haverá comentários dos jurados.
Não caberá recurso quanto aos resultados apresentados pela Comissão Julgadora, que é
soberana em suas decisões, assim como não caberá a responsabilidade do julgamento à
Comissão Organizadora.
Observações importantes sobre a inscrição dos Escolas/Grupos de Dança:
– Cada bailarino será responsável pelo fechamento do seu pacote inscrição e o envio de
toda a documentação necessária. Todas as orientações para depósito e documentação para
inscrição serão informadas para o responsável pelo Escola/Grupo de Dança no e-mail de
confirmação que receberá depois da inscrição.
– A confirmação de inscrição da Escola/Grupo de Dança e de seus bailarinos será feita por
ordem de envio do Magical Form e de acordo com o número de vagas disponíveis para o
MAGICAL DANCE TOUR Las Vegas 2021.
A organização do MAGICAL DANCE TOUR Las Vegas reserva-se ao direito de encerrar as
inscrições a qualquer momento, caso atinja o número limite de inscrições, que é controlado
pelo horário limite estabelecido e possível.
A organização do Festival reserva-se o direito de realizar quaisquer mudanças nos dias e
horários de workshops, competição, flashmobs e Pool Farewell Party, caso seja necessário
e indispensável para melhor funcionamento destes. O hotel Excalibur e a Rede MGM de
hotéis poderá alterar o cronograma assim como o local de cada um dos eventos do Festival
se necessário for.

ATENÇÃO MÉDICA

 É dever do responsável pelo Grupo/Escola de Dança comunicar uma lesão ou doença de
um participante para os organizadores do evento.

 Os organizadores do evento poderão solicitar autorização por escrito de um médico
devidamente habilitado para que cada participante possa competir caso acreditem que este
integrante seja considerado clínico ou emocionalmente em risco para participar.

 A organização do evento reserva-se o direito, após avaliação, de cancelar a participação
de qualquer integrante que necessite de atenção médica especial.
OBSERVAÇÕES FINAIS

 A Escola/Grupo de Dança inscrito é o único responsável pelo pagamento dos direitos
autorais das músicas e coreografias apresentadas no Festival, o qual se isenta de qualquer
ônus de ordem econômica ou jurídica.

 A produção do Festival não se responsabiliza por objetos deixados no local dos eventos
do Festival, por possíveis danos causados pelos alunos ao espaço físico do local das
atividades e por problemas de saúde que os bailarinos possam apresentar durante sua
estadia.

 Toda e qualquer dúvida deverá ser dirigida a um dos membros da produção do evento.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, não
cabendo recurso judicial sobre os itens deste regulamento.
A organização do Festival reserva-se ao direito de efetuar as alterações que se fizerem
necessárias para a realização do MAGICAL DANCE TOUR LAS VEGAS 2021 e por
solicitações da Rede MGM de Hotéis.
Os direitos autorais e liberação das coreografias apresentadas no Festival são
responsabilidade exclusiva e única da Escola/Grupo de Dança.
DIREITOS DE USO DE IMAGEM:
Todos os participantes do MAGICAL DANCE TOUR LAS VEGAS 2021 comprometemse a ceder as imagens para a utilização de patrocinadores e na promoção e
divulgação do evento, nesta e/ou em outras edições.
A organização do Festival reserva-se ao direito de efetuar as alterações que se fizerem
necessárias para a realização do MAGICAL DANCE TOUR LAS VEGAS 2021.

Organização e Realização
Grupo Qualite e Bailarinos pelo Mundo
Direção Geral
Fabiana Carvalho
Direção Artística
Margit Kolling
Assessoria artística
Girese Zimmer Santiago
Direção Comercial
Iolanda Hann
Direção de Marketing e Mídias Sociais
Paty Guerra
Coordenação de Backstage
Breno e Gustavo
Coordenação de grupos
Marianne Meyer
Coordenação Mídias Sociais
Nayara Alves

Para mais informações:
E-mail: comercial3@bailarinospelomundo.com.br
whatsapp/telefone: (47) 99923-0901
instagram: @bailarinospelo.mundo

