Regulamento Geral do 4º EEBO GO 2017 – FORMOSA-GO
Segue os principais itens que deverão ser observados e atendidos pelos maestros e
respectivas corporações musicais participantes.
1.
Cumprimento do Regulamento
Os maestros obrigam-se ao cumprimento das disposições contidas no presente,
levando-as também ao conhecimento de seus músicos.
2.
Disposições Gerais
a.
Participarão corporações musicais do Estado de Goiás, utilizando-se do site
www.enbo.com.br para inscreverem conforme termos do Regimento Interno e
Regulamento deste Evento;
b.
Em caso de desistência após realizado alguma parcela, os valores depositados
ficam de comum acordo e mediante aceite da inscrição, destinado como doação em prol
do evento. Não haverá em hipótese alguma, devolução dos valores depositados;
c.
Caso opte pela hospedagem particular em hotéis, a Comissão Organizadora não
se responsabilizará por acordos financeiros realizados. Procure sempre ter acordos
documentados, e confirme reservas somente após a confirmação da sua inscrição.
Segue a lista de Hotéis:
Hostel Ecoturismo Aventura – (61) 3632-2078
Hotel Serrador– (61) 3631-1882
Betto's Hotel– (61) 3631-3005
Rio Preto Hotel– (61) 3642-3001
ABC Palace Hotel– (61) 3631-1030
Hotel New– (61) 99619-0083
Hotel Fama– (61) 3642-2975
Hotel Avenida-(61) 3631-5929
Hotel Imperatriz-(61) 3631-2061
Hotel Itiquira- (61) 3631-2078;
d.
A junção de corporações (por proximidades) será permitida, porém deve ser
previamente tratado com a Comissão Organizadora. A inscrição deverá ser unificada e
suas apresentações serão únicas;
e.
Será aceito inscrições avulsas, condições e prazos para estas inscrições
deverão ser tratadas diretamente com a Tesouraria Geral do EEBO Go (email:
contato@eebogoias.com.br). Estes são aqueles que estarão participando do evento
como ouvintes, de forma individual, casais ou pequenos grupos que não estarão
participando das apresentações, ou até mesmo participando, porém, não ter realizado
a inscrição juntamente com alguma corporação inscrita, pelo motivo de não ser
pertencente a esta;
f.
Atentar para movimentações desnecessárias dos músicos dentro do Templo,
inclusive nos momentos de registro de fotos, vídeos, etc. Pois isso atrapalha a atenção
e a visualização dos demais participantes;
g.
Para melhor controle, instruir seus músicos para usarem a pulseira em todos
períodos do evento.
3.
Datas e Procedimentos
a.
Tema: Tudo quanto tem folego, louve ao Senhor;
b.
Referência Bíblica: Salmos 150:6;
c.
Preleção: Pr Marcivon Néris de Oliveira;
d.
Local: Templo da Igreja Ev. Assembleia de Deus – Avenida Tancredo Neves, St
Bosque, em frente Estação Rodoviária – Formosa-Go;
Data: 21 e 22/04/2018;
e.

f.
Horário alimentações: Café da Manhã às 7h(todos); Almoço Sábado às 11:30h,
Jantar Sábado às 17h, Almoço Domingo às 12h;
Horário apresentações: 21/04/18 às 8:30h-10h Desfile; 10h-11:30h
g.
Apresentações no Templo da Igreja; 18h-22h abertura oficial e apresentações coletivas,
individuais e preleção; 22h-23:30h Apresentação Big Band EEBO GO; 22/04/18 às 8h12h apresentações coletivas, individuais, preleção, entrega troféus de participação e
encerramento;
h.
Valor da inscrição: R$50,00 por pessoa/participante: músicos, maestros,
acompanhantes, auxiliares, técnico de som… Alimentação ao motorista será
disponibilizada desde que utilizar-se de crachá. A inscrição contempla a pulseira, a qual
deve ser utilizada e apresentada nas seguintes alimentações: café da manhã, almoço e
jantar;
Número previsto de Corporações participantes: 13
i.
Havendo mais corporações interessadas do que o limite de vagas
disponibilizadas, terá um sorteio para definir quem participará e um sorteio dos
demais para a lista de reserva;
j.
Data de inscrição dos componentes: 21/12/17 a 30/12/17. As inscrições deverão
serem realizadas pelo endereço eletrônico: www.enbo.com.br;
k.
Data limite para depósito do sinal (R$250,00):15/01/18. Após depósito, os
maestros deverão encaminhar os comprovantes de pagamento para email
contato@eebogoias.com.br;
l.
Data limite para depósito para completar os 50%: 23/02/18. Após depósito, os
maestros deverão encaminhar os comprovantes de pagamento para email
contato@eebogoias.com.br;
m.
Data para 2ª chamada das Corporações (Havendo desistência (s)): 31/01/18
Será observado a sequência das corporações no sorteio, ou seja, havendo
desistência de alguma corporação entre as 13 primeiras sorteadas, serão
chamadas as subsequentes para participarem do evento, conforme o número de
vagas a serem disponibilizadas pelas desistentes.
n.
Data limite para depósito dos 50% restante:23/03/18. Após depósito, os
maestros deverão encaminhar os comprovantes de pagamento para email
contato@eebogoias.com.br.
4.
Equipamentos de Sonorização
a.
A Comissão Local disponibilizará pontos onde cada corporação poderá ligar seu
cabo da saída de sua mesa a este ponto, amplificando para todo local;
b.
Será proibido o uso de caixas em pedestal, ou que se elevam por algum suporte,
uma vez que, estas atrapalham a visibilidade das pessoas;
c.
Poderão ser utilizadas caixas retornos sem uso de suportes, ou seja, direto no
piso;
d.
Cada corporação leve suas extensões, cabos, microfones, mesa e caixa retorno
de piso(caso utiliza), e atente para não perdê-las ou deixar para trás no fim do evento.
5.

Termo de Compromisso
Os maestros que se inscreverem deverão se comprometer à:
a.
Obedecer todas normativas do Regimento Interno do EEBO GO;
b.
Fazer a escolha do repertório atendendo o tempo das músicas a serem
apresentadas individualmente, sendo tempo máximo de 5 minutos;
c.
As músicas a serem apresentadas deverão ser de cunho evangélico;
d.
Realizar os acertos financeiros dentro do prazo estipulado pela Comissão
Organizadora;
e.
Uniformes não serão obrigatórios, porém se for fazer, solicitar junto a Comissão,
a arte para confecção;

f.
Garantir a pontualidade de todos seus componentes em toda programação seja
nos períodos de alimentação, de banho e de início dos períodos de apresentações
(cultos);
g.
Zelar pelos prédios onde se fizer os alojamentos, pois qualquer avaria causada
por integrantes ou participantes de sua equipe, será de vossa responsabilidade a
manutenção e reparação;
h.
Mantenha a limpeza do alojamento, o lixo deve ser recolhido às lixeiras nas
salas, externas do pavilhão ou nos banheiros.
6.
Considerações Finais
A Diretoria Executiva do EEBO GO e a Comissão Organizadora Local, fará todos
esforços para que este evento seja uma benção, mas também é somado a contribuição
de disciplina e reverência de cada corporação mediante condução de seus maestros.
Para dúvidas ou sugestões, envie email para contato@eebogoias.com.br, ou nosso
grupo de Whatsapp e envie sua mensagem, e em menor tempo retornaremos.
Ore em prol do 4º EEBO GO, e que nossas apresentações musicais/louvores sejam
para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe!
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