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REGULAMENTO
Art.º 1º Objecto: O presente Regulamento define as normas da participação dos 
Jovens. 
Art.º 2º Objectivo: Este conjunto de eventos visa a descoberta de novos talentos 
na área de musica/composição – Rima e Rap Music, mas não está fechado a outros 
estilos musicais. 
Art.º 3º Destinatários: Podem concorrer todos os jovens com idades compreendi-
das entre os 14 e os 30 anos de idade, que ainda não tenham sido alvo de qualquer 
contrato discográfico. 
Art.º 4º Critérios de Participação: Para participarem no SPIN THE MIC, os inter-
essados deverão apresentar o seguinte: 
4.1. Rimas de sua autoria previamente elaboradas ou improvisadas na altura, sendo 
que cada atuação não deverá ter duração superior a 2 minutos; 
4.2. Os vencedores de cada ronda serão selecionados pelo tempo de duração dos 
aplausos do público. 
Art.º 5º Condições de Participação: 
5.1. As rimas podem ser cantadas em qualquer idioma; 
5.3. Os participantes autorizam, no ato da participação, a gravação ao vivo (em 
áudio e/ou vídeo) do espetáculo e edição de CD ou DVD para distribuição gratuita. 
Art.º 6º Inscrição e Entrega de Maquetas: 
6.1. O período de inscrição decorrerá nos 10 dias uteis que antecedem o evento, e/
ou no próprio dia do evento; 
6.2. Deverá ser devidamente preenchida a ficha de inscrição disponível nos locais 
aderentes. 
Art.º 7º Seleção dos vencedores: 
7.1. O vencedor de cada edição do SPIN THE MIC será decidido pelo público através 
do tempo de duração dos aplausos no final de cada atuação.
Art.º 8º Questões Normativas e Casos Omissos: 
8.1. As questões normativas que suscitem dúvidas de interpretação e os casos 
omissos serão resolvidos pelo Gabinete da Juventude do Município do Barreiro 
tomando em linha de conta a exposição efetuada por escrito; 
8.2. A participação no SPIN THE MIC pressupõe a plena aceitação deste Regulamen-
to.


