
REGULAMENTO 
AFRESP MUSIC - 3ª EDIÇÃO 

 
1. Disposição Preliminar 
O presente Regulamento tem por objetivo estabelecer as condições para a realização do Afresp Music - 3ª 
edição, um festival de música organizado pela Afresp com o intuito de estimular a liderança, a criatividade 
e um ambiente de integração entre os associados das diversas Delegacias Regionais do estado de São 
Paulo. 
 
2. Quem pode participar 
Todos os associados Agentes Fiscais de Rendas (AFRs) titulares da Afresp que possuam aptidão e 
conhecimento musical, que se organizarem em grupos com no mínimo dois integrantes e se inscreverem 
no período determinado. 
 
3. Cronograma 
 

20/03/2019 a 12/04/2019 – Inscrições:  
 
Definidos os grupos, os responsáveis devem realizar a inscrição por meio do link 
https://pt.surveymonkey.com/r/afrespmusic3, preenchendo todas as informações solicitadas.  
  
Até 22/04/2019 – Eliminatórias 
 
Sobre as eliminatórias: - Caso o número de grupos inscritos exceda a quantidade de 9 (nove) bandas e/ou 
grupos, será realizado um processo seletivo, conforme segue:  
1) após o final do período de inscrições, será divulgada a relação das bandas e/ou grupos inscritos.  
2) as bandas e/ou grupos inscritos deverão enviar vídeo para o email eventos@afresp.org.br ou por 
WhatsApp (11) 94354-9009 contendo a performance de, no mínimo, 1 (uma) música completa até 
22/04/2019. 
 3) os eliminados serão escolhidos pela Diretoria da Afresp, que poderá, a seu critério, convidar 
associados para participarem da seleção. 
 4) após seleção, será divulgada lista final das bandas e/ou grupos participantes do festival em 
24/04/2019. 
 
25/04/2019 a 24/05/2019 - Realização de ensaios  
 
 A Afresp custeará até 4 (quatro) dias de ensaio, por banda e/ou grupo, nesse período. A banda e/ou 
grupo deve realizar o agendamento do local de ensaio (estúdio, salão, etc) e enviar a nota fiscal para 
eventos@afresp.org.br, com o CNPJ da Associação, para reembolso. 
 
26/05/2019 - Afresp Music - 3ª edição  
 
4.  Representante  
Cada banda e/ou grupo deverá eleger um representante, que será o(a) responsável pela banda e por toda 
a comunicação entre os organizadores do evento e os demais integrantes da banda e/ou grupo. Além 
disso, esse representante será responsável pelo envio de todas as informações solicitadas pela equipe de 
Comunicação do evento – fotos, vídeos, entrevistas – e quaisquer outras necessidades previstas para a 
divulgação do Afresp Music – 3ª edição. 
 
5. Sobre a apresentação  
- Além do espaço para a apresentação, os grupos inscritos para o Afresp Music - 3ª edição terão à 
disposição todos os equipamentos básicos para a apresentação.  
- Cada banda e/ou grupo poderá apresentar-se por até 20 minutos. 
 - Poderão assistir à apresentação aqueles que adquirirem os convites. 
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6.  Anulação de inscrição 
O descumprimento de qualquer item previsto no Regulamento é causa de eliminação do festival. 
 
7. Disposições finais  
Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão decididos pela organização do Afresp Music - 
3ª edição. 


