BATALHAS STREET CULTURE 2018

As Batalhas acontecerão no dia 01 de julho de 2018 no saguão principal do Shopping Santa Úrsula na
cidade de Ribeirão Preto SP a partir das 16:30 horas;
•O valor da Inscrição é de R$ 40,00 por dançarino e deverá ser efetuado no momento do credenciamento
caso não tenha esgotado as vagas através da inscrição pela internet.
• Os dançarinos participantes deverão chegar impreterivelmente às 15:30 horas e estar a disposição da
organização,
• Caso não compareça no horario marcado o participante será desclassificado e a taxa de inscrição não
será devolvida.
• As batalhas serão realizadas no formato 1 x 1 na seguinte ordem: All Style e B.boy.
• A orden para entrada da seleção dos participantes será feita de acordo com a ordem de chegada, antes
do inicio do evento.
Cada dançarino terá direito a três (03) entradas com 40 segundos cada;
O Mediador conduzirá ao microfone a duração de cada entrada: toques e gestos obscenos são
estritamente proibidos, sob pena de desclassificação a criterio dos jurados;
• Todos os dançarinos de All Style e B.boy, deverão chegar impreterivelmente as 15:30 horas do dia 01/07
(domingo) para devido credenciamento presencial, caso ainda não tenha feito previamente pela internet.
• A escolha das cabeças de chave ficara critério da comissão de organização. O regulamento é válido para
todas as batalhas;
• O número de participantes é de 16 (dezesseis) no máximo e 12 (doze) dançarinos mínimo por cada
categoría para cada batalha, podendo ser reduzido o número de vagas, caso seja necesario um dançarino
será eliminado. Caso a categoria não complete o número de competidores a organização realizará a
batalha com uma chave menor porem não valerá a premiação em dinheiro.

Premiação para o melhor da categoria:
B.boy: R$ 300,00 + troféu
AllStyle: R$ 300,00 + troféu
A premiação em dinheiro será entregue após uma semana do término do evento através de depósito ou
transferencia bancaria em conta do competidor.
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