VI Cria 55, Festival de Criatividade, Arte e Talento Sénior
Online, 15 de dezembro de 2020.

REGULAMENTO
PARTICIPANTES:




O evento intitulado “CRIA55, Festival de Criatividade, Arte e Talento Sénior” é
um evento criado pela RUTIS e tem por objetivo promover e demostrar o talento
dos maiores de 55 anos.
Podem participar todos os maiores de 55 anos, alunos ou não alunos das
universidades seniores. As candidaturas são individuais (as pessoas
candidatam-se a título individual, exceto no caso da dança ou teatro que pode
ser a pares ou em grupo).

ÁREAS - Existem três áreas a concurso:


Artes plásticas - São aceites candidaturas de obras artísticas:
 pintura / escultura / tapeçaria / outras / originais realizadas por
seniores.
 Envio de fotos de 3 trabalhos diferentes feitos pelo candidato.



Artes de palco -São aceites candidaturas das seguintes artes de palco:
 Dança, Canto, teatro, magia, ginástica, música, entretenimento e
outras que o júri considerar viáveis.
 Envio de um vídeo/áudio, com a duração máxima de 5 minutos, com
a demonstração do talento escolhido.
 Será esse vídeo que será apresentado online no dia da gala, no caso
de serem escolhidos.



Multimédia
 Envio de pequenos vídeos, no máximo de 30 segundos, feitos pelo ou
com a participação do candidato.

CANDIDATURAS - As candidaturas são enviadas para:





talentorutis@gmail.com
Correio para RUTIS - Rua Conde da Taipa, 40, 2080-080 Almeirim, com
indicação do nome do candidato, dos nomes do par (se for dança) ou
do nome do grupo (se for um grupo de teatro), respetivas datas de
nascimento, morada, telemóvel, juntamente com os anexos;
Em caso de dúvida contactar: 243 593 206.

SELECÇÃO -Serão selecionados, no máximo, 6 seniores para as artes plásticas, 7 para as
artes de palco e 3 para a multimédia.
PRAZOS - As candidaturas decorrem até ao dia 13 de Dezembro de 2020.
Dia 14 de Dezembro, os candidatos selecionados serão noticiados no site da RUTIS, em
www.rutis.pt
EVENTO - O evento será transmitido online em direto do Centro de Congressos da Caldas
da Rainha (CCC), dia 15 de dezembro. A apresentação dos candidatos será feita online,
não há necessidade dos candidatos irem ao local.

JÚRI 


O júri da gala será constituído por três elementos que se encontrarão no CCC e
pelo voto do público online.
As decisões do júri são irrefutáveis.

PRÉMIOS - Serão entregues prémios aos dois melhores candidatos de cada área.
APOIO - A Gala CRIA - 2020 tem o apoio da Câmara Municipal das Caldas da Rainha e da
Universidade Sénior Rainha D. Leonor das Caldas da Rainha.

