FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
BEYOND SIGNS
CONVOCATÓRIA PARA ARTISTAS SURDOS E/OU NATIVOS EM LÍNGUA GESTUAL
Preencha este documento e envie juntamente com o seu vídeo de apresentação em formato .ZIP para:
art@beyondsigns.eu
Deadline para submissão dos formulários e vídeos de inscrição:
15 de Fevereiro 2021
1. Detalhes de Contacto (campos assinalados* são de preenchimento obrigatório)

Título (Sr./Sra./Outro)

Nome*

Apelido*
E-mail *
Morada
Código Postal

Cidade*

País*
SMS / Whatsapp /Viber*
Link redes sociais ou nome
2. Detalhes vídeo de apresentação (campos assinalados* são de preenchimento obrigatório)

Título do vídeo de apresentação*
Género (teatro, poesia gestual,
vernáculo visual, mímica, dança…)

Ao assinar e registar este documento, Eu (o candidato) concordo com o seguinte:
1. O comité de directores artísticos do “Beyond Signs” seleccionará os candidatos de

acordo com as regras de seleção que serão aprovadas pelo projeto “Beyond Signs”;
2. Os candidatos podem ser selecionados, rejeitados ou registados na lista de espera;
3. O comité pode consultar os participantes para organizar as viagens e acomodação, ou
para agendar um calendário de presenças para atividades online ou presenciais;
4. O candidato compromete-se a respeitar as decisões de seleção do comité;
5. No caso de seleção pelo comité, o candidato compromete-se em:
a. Cumprir todas as modalidades negociadas na sua participação em ensaios, reuniões
e eventos quer online ou em pessoa organizados pelo projecto, e fazer o seu melhor
para que todas as atividades sejam um sucesso;
b. Participar nos eventos de seleção dos artistas semifinais e final em Março e Maio
2021;
c. Em caso de não comparecimento parcial ou total no acto de seleção, o mesmo é
obrigado a apresentar um motivo de força maior. Sem apresentação de prova válida
de força maior (avaliada pelo projecto), o candidato não receberá qualquer
remuneração pela participação no projeto “Beyond Signs”, sendo substituto por um
artista da lista de espera;
Com a minha assinatura, dou permissão ao projecto para fazer uso gratuito das fotografias,
filmes e gravações que contenham a minha imagem em todas as publicações online e offline,
transmissões televisivas e outros meios de promoção e comunicação relacionados com o
projecto “Beyond Signs”. Todo o material audiovisual pode ser arquivado e tornado acessível
posteriormente ao público em qualquer momento futuro.

Data:

Assinatura:

