
 

 

 

 

Regulamentos e Cadastro do Participante;  

 

O Festival D” Christian 2018 na Bahia Terá  1000 músicas inscritas na seleção 
vip + 9000 músicas inscritas na seleção Express+ 2500 inscritas na ouro e 
2000 inscritas na prata e os jurados selecionarão 600 melhores composições 
para concorrer as 12 primeiras finalíssimas  que estarão nos dias 28/29 e 30 de 
Novembro no ginásio de esportes de Jequié em três dias de shows especiais  
aonde serão escolhidos os 3 melhores finalistas para o dia 1º de dezembro que 
estará em um Shows especial com uma banda gospel famosa, salientando-se 
que será incluída apenas uma música de cada participante, o Júri selecionara  
apenas uma canção de cada autor para dar maior chance a todos os 
participantes. A votação popular chegará a números ilimitados, A votação 
popular funcionará como se fosse um quinto jurado, acrescentando uma visão 
mais democrática ao julgamento. Devido à grande quantidade de músicas e à 
dificuldade em julgá-las, o resultado será adiado em uma semana, devendo 
aparecer no site dia 10/12/2018.  

 

 

 

1. a) O primeiro colocado musical receberá um violão elétrico profissional 
marca Tangiam   

(Memphis), marca de renome e consagrada entre os músicos brasileiros.  

 

2.b) O primeiro Colocado do Festival ganhará uma melodia especialmente feita 
pelo EHGIP MUSIC. A música será gravada e cantada por músicos 
profissionais nos Estúdios da EHGIP MUSIC e entregue em um CD SINGLE 
(cd matriz, sem capa) + 3500,00 Reais+ 50% de desconto no caso vier a 
Produzir o CD com a EHGIP Music.  

 

3.c) Os segundos e terceiros lugares de ambas as categorias ganharão 10 
Registros de Música  

Vitalícios na EHGIP MUSIC + 2.000,00 Reais.  

 

 



5.e) Taxa de inscrição$ Vips 150,00 Reais com Vagas limitada total de; 1000 
inscrições.  

6.f Taxa de inscrição Ouro 60,00 Reais com Vagas limitada total de 2.500 
inscrições. 

7.g) 6.f Taxa de inscrição Prata 44,00 Reais com Vagas limitada total de 2000 
inscrições.  

8.h) 6.f Taxa de inscrição Express 13,50 Reais com Vagas limitada total de 
9.000 inscrições.  

 

  

 

1° cota de Inscrições vip R$ 85,00 ¬ total: 85,00  

Essas inscrições Vips os finalistas terão direitos hospedagens de 
graça+alimentação+transporte do loca de hospedagem para o lugar das 
apresentações finais e participações do show no ultimo dia do evento na final 
com a banda a ser contratada pelo organizador do festival.  

 

2° cota de inscrições Ouro: R$ 60,00, total 60,00  

Essas inscrições Ouro é similar as Vips dará  os finalistas  direitos de 
hospedagens de graça – alimentação  e tem direto ao transporte do loca de 
hospedagem para o lugar das apresentações nas finais e participações do 
show no último dia do evento na final com a banda a ser contratada pelo 
organizador do festival.  

 

 

3°cota de inscrições Prata: R$ 44,00 

Essas inscrições Prata dará os finalistas direitos hospedagens de graça-
alimentação-transporte do loca de hospedagem para o lugar das 
apresentações finais mais tem o direito participações do show no último dia do 
evento na final com a banda a ser contratada pelo organizador do festival.  

 

 

4°cota Express comum: R$13,50 

Essas inscrições Express dará os finalistas direitos ao transporte do loca de 
hospedagem para o lugar das apresentações finais mais tem o direito 
participações do show no último dia do evento na final com a banda a ser 
contratada pelo organizador do festival.  

 

 



 

7.g)  O pagamento da taxa poderá ser feito à vista por boleto bancário ou em 
até 2x sem juros no cartão de crédito exceto a cota express. Verifique na 
página do Festival clicando no botão Acompanhar se sua inscrição está ok ou 
está pendente. Os participantes enviaram suas canções e videoclipes para o 
endereço 1° travessa Ituaçu n°16 Bairro Jequiezinho na cidadã de Jequié -
Bahia CEP:45204-520 para Igreja Pentecostal Templo de Oração 

 

As Inscrições que estão pendentes de pagamentos não participarão do festival 
e terão suas músicas excluídas do evento e suas músicas não serão 
analisados pela banca julgadora.  
 


