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Campeonato Carioca de Improvisação 2018

Edital de Inscrição.
Aos destemidos, loucos, arrojados, nonsense, surtados, criativos, improvisadores de cena teatral
venham soltar o sentimento nesta competição!!!!!!
PARTICIPE É DIVERTIDO E ANIMADO!
BOTE SEU TIME EM CAMPO!!! É AGORA A HORA !!
O Evento durará 2 meses. Acontecerá nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO, serão 14 dias de
jogos, na Sede da Cia. de Teatro Contemporâneo – Rua Conde de Irajá, 253 – Botafogo ( Perto da
Cobal)- tels: (21) 31725201 e 31725206. O Campeonato será dividido em duas fases: iniciante e
experiente. Denominada a partir de agora : fase 1 e fase 2 A fase 1 consiste em todos que
participaram da fase 1 ano passado e novos participantes, na fase 2 são os dois primeiros
colocados da fase 1 do ano passado e os participantes da fase 2 do ano passado.
Condições de inscrições
 As inscrições deverão ser feitas por time e por jogador individualmente (que serão
colocados em times formados por jogadores inscritos assim).
 As inscrições deverão ser feitas no período de 18 de agosto à 20 de setembro na Sede
da Cia de Teatro Contemporâneo – Rua Conde de Irajá 253 – Botafogo entre 14:00 e
19:30 horas de segunda à sexta-feira, mediante a apresentação do comprovante de
depósito da taxa de inscrição. PARA O CAMPEONATO SERÃO DEFINIDOS POR
ORDEM DE INSCRIÇÃO, ASSIM, O TIME QUE SE INSCREVER PRIMEIRO PODERÁ
ESCOLHER OS DIAS DE JOGOS NOS AMISTOSOS E PREPARAÇÃO.
 A Coordenação do evento fará uma reunião com um representante de cada time entre os
dias 20 e 28 de setembro para definir datas de jogo, assim como jogos e procedimentos
que farão parte desta edição do campeonato. Faremos 2 amistosos nos dias 29 e 30 de
setembro.
(*não serão aceitas inscrições no próprio dia de jogo )








Cada equipe/time deverá ser formada no mínimo por 3(três) jogadores e no máximo 5 (
cinco) jogadores.Sendo no caso de 5 (cinco) jogadores, um deve permanecer na reserva
podendo substituir algum titular ao término de cada jogo.
Cada equipe formada deverá ter um nome e um hino ou Grito de guerra.
Cada equipe deverá ter um uniforme do time, que deverá seguir um padrão estético de
forma que o time tenha uma unidade e identidade visual.
Não será permitido o uso de calça jeans no time que estiver jogando (perderá ponto a
equipe que não possuir um padrão no uniforme verificado pela organização do
campeonato).também não será permitido um improvisador jogar descalço.
Cada time deverá enviar:
uma foto do grupo (em arquivo JPG)
foto individual dos jogadores (em arquivo JPG)
logomarca do time (em arquivo JPG)




ficha de inscrição (em anexo)
comprovante de taxa de inscrição dos jogadores (em arquivo JPG)

Obs.
todos
os
arquivos
digitalizados
devem
ciacontemporaneo@gmail.com e cenaecia@gmail.com

ser

enviados

para

o

e-mail

Taxa de inscrição R$ 50,00 ( cinquenta reais) por jogador.
No caso de alunos da Sede da Cia de Teatro Contemporâneo assim como os times que já
participaram de edições anteriores do Campeonato Carioca de Improvisação deverão pagar R$
25,00 (vinte e cinco reais) por jogador.
As inscrições poderão ser feitas na Sede da Cia de Teatro Contemporâneo – Rua Conde de Irajá
253 – Botafogo ( perto da Cobal) ( taxa de inscrição e ficha de inscrição preenchida )
Ou poderão ser feitas via depósito bancário: Banco Santander – agência: 3063 conta corrente:
13003809-0 em nome de Thedim e Valladares Produções Artísticas Ltda.CNPJ.: 32.185.589/000136. Nesse caso, a ficha de inscrição poderá ser enviada via e-mail juntamente com o comprovante
de depósito: teatro.secretaria@gmail.com

TREINOS AMISTOSOS E PREPARAÇÃO
A CTC, organização do evento, promoverá 2 encontros/ workshop gratuito para os participantes
do Campeonato a fim de promover a integração entre as equipes e um melhor aproveitamento do
evento. Cada encontro terá aproximadamente 2 horas de duração.
Esses encontros funcionarão assim.:
Faremos um evento no facebook fechado aos integrantes do campeonato 2018 e os mesmo
deverá se inscrever. Cada workshop se limitará a 14 vagas e portanto caso um jogador tenha se
inscrito e falte este não poderá se inscrever no próximo workshop..
Os interessados deverão se comprometer nos eventos criados assumindo sua presença nos
mesmos.
*( lembramos aqui a importância desses encontros e do comprometimento das pessoas
envolvidas)
Todas as turmas do curso profissionalizante de ator da Cia. de Teatro Contemporâneo poderão
formar seus times. O time mais bem classificado da fase 1 da CTC, será convidado a representar a
Cia. no Chile.
É interessante que os times que já possuem mais experiência em IMPROVISAÇÃO “adotem” os
times iniciantes e os ajudem na preparação. Para isso os interessados devem entrar em contato
direto com a CTC.
Os times inscritos poderão optar por participar ou não dos treinos amistosos.

Regulamento
O regulamento com os jogos e critérios será entregue a todos os times após a inscrição destes.
A PREMIAÇÃO
O campeão da fase 1 ganhará como prêmio o direito de jogar no ano seguinte a fase 2 e uma
temporada de 1 mês em cartaz para um espetáculo do grupo/time no teatro II da Sede da Cia. de
Teatro Contemporâneo, durante o mês de abril do ano seguinte(onde não haverá despesa fixa de
pagamento de mínimo de aluguel do teatro e será oferecido 50% do valor liquido arrecadado ao
grupo). Além de uma taça e o titulo de Campeão Carioca de Improvisação 2018 – fase 1
O campeão da fase 2 ganhará como prêmio uma temporada de 1 mês em cartaz para um
espetáculo do grupo/time no teatro I da Sede da Cia. de Teatro Contemporâneo durante o mês de
abril do ano seguinte. Onde não haverá despesa fixa de pagamento de mínimo de aluguel do
teatro e será oferecido 50% do valor líquido arrecadado ao grupo. Além de uma taça e o titulo de
Campeão Carioca de Improvisação 2018. O vencedor da fase 2 também será convidado a
participar do Festival Internacional de Improvisação que acontecerá no mês de novembro nos dias
23-24-25 do corrente ano.
O segundo lugar da fase 1, os participantes receberão medalhas de vice-campeões do
Campeonato Carioca de Improvisação 2018 – fase 1
O terceiro lugar da fase 1, os participantes receberão medalhas de terceiro lugar no Campeonato
Carioca de Improvisação 2018 – fase 1
O segundo lugar da fase 2, os participantes receberão medalhas de vice-campeões do
Campeonato Carioca de Improvisação 2018
O terceiro lugar da fase 2, os participantes receberão medalhas de terceiro lugar no Campeonato
Carioca de Improvisação 2018

Receberão medalhas:



Melhor design de uniforme
Melhor hino

Informações pelo telefone 31725206 ou 31725201 no Site: www.ciadeteatrocontemporaneo.com.br

www.ciadeteatrocontemporaneo.com.br

FICHA DE INSCRIÇÃO – time / equipe

Nome do time / equipe :___________________________________________
Capitão / responsável : ___________________________________
Email / responsável : __________________________________
Improvisadores:
Perfil capitão:

1. nome : ____________________________
telefone : __________/________
email: ____ __
perfil jogador

2. nome :_________________________________
telefone :___ / ______________________
email:
perfil jogador

3. nome : __________________________________telefone :____ ____________
email: ________________________________________

perfil jogador

4. nome :__ _________________________________
telefone :_______/
email: _____________________________________________________

Breve histórico do grupo

_____________________________________
Assinatura do Responsável

