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REGULAMENTO 
 

 

1. O EVENTO 

 

1.1. O POLE SHOW BRAZIL acontecerá no dia 3 de agosto de 20189, em São 

Paulo – SP, Brasil. 

 

1.2. O evento será realizado pela Vertical Fit Studio, doravante denominada 

instituição organizadora representado por Kris Shten e Mari Silva. 

 

1.3. O Evento será realizado no dia 3 de agosto de 2018, às 17:30h, horário 

de Brasília, no Teatro “NOVO”, sito à R. Domingo de Morais, 348, Vila 

Mariana, São Paulo - SP, 04010-000, Brasil.  

 

 

 

2. ETAPAS DO EVENTO 

 

2.1. CATEGORIAS 

 

2.1.1. São 4 categorias, assim diferenciadas:  

1. Solo (artista individual homem ou mulher) 

2. Solo Internacional (artista individual homem ou mulher) 

3. Dupla (dois artistas, podendo combinar dois homens, duas mulheres ou 

1 homem e 1 mulher) 

4. Grupo (grupo a partir de 3 artistas e sem limite de participantes do 

mesmo sexo ou misto) 

 

 

 

2.2. SELETIVA 

 

2.2.1. Todos os artistas participantes passarão por processo seletivo prévio, 

que será feito por vídeo. 

 

2.2.2. Os vídeos serão avaliados por comissão criada especificamente para 

esse fim quais avaliadoras serão as convidadas Internacionais. 

 

2.2.3. A avaliação dos vídeos seguirá os critérios estabelecidos no Manual de 

Regras de Performance que encontra-se no Anexo I deste Regulamento. Não 

será considerado o item Figurino e Maquiagem na etapa de avaliação dos 

vídeos. 

 

 



 

2.2.4. Serão selecionados os: 

 4 (quatro) artistas com maior pontuação total para categoria solo.  

 4 (quatro) artistas com maior pontuação total para categoria solo 

internacional.  

 4 (quatro) duplas de artistas com maior pontuação total na categoria 

duplas. 

 4 (quarto) grupos com maior pontuação total na categoria grupos. 

   

2.2.5. Os critérios de desempate encontram-se no Manual de Regras 

Performance, no anexo I deste Regulamento. 

 

2.2.6. O resultado da seletiva será publicado no site oficial do Pole Show Brazil, 

FanPage e Instagram no dia 2 de junho de 2019. 

 

2.2.7. Todos os artistas participantes receberão sua avaliação final por e-mail, 

após a divulgação dos resultados. 

 

2.2.8. Caso algum participante de Dupla ou Grupo selecionado desistir ele/ela 

poderá ser substituído por outro artista até 2 semanas antes do evento 

enviando todos os dados para a comissão organizadora e o mesmo devera 

seguir todas as regras do regulamento.  

 

2.2.9. Caso categoria Grupo queira adicionar algumas participantes pos-

seletiva isso poderá acorrer desde de seja enviado ate 2 semanas ates do 

evento e não ultrapasse o limite de 12 participantes. 

 

 

 

2.3. FINAL 

 

2.3.1. Estarão classificados para o POLE SHOW BRAZIL os artistas 

selecionados por vídeo. 

 

2.3.2. O POLE SHOW BRAZIL será feito por meio de performances ao vivo, 

que ocorrerão em data e horários especificados no item 1.3 deste 

Regulamento. 

 

2.3.3. As performances deverão obedecer aos seguintes tempos, de acordo 

com a categoria inscrita pelo artista: 

 

1. Performance Solo: 03’ à 03 e ½ (três minutos à três minutos e meio) 

2. Performance Solo Internacional: 03’ à 03 e ½ (três minutos à três 

minutos e meio) 

3. Performance Dupla: 03’ e ½ à 04’ (três minutos e meio à quatro minutos) 

4. Performance Grupo: 04’ à 05’ (quatro minutos à cinco minutos)  

 



 

2.3.4. As performances serão avaliadas por Júri específico, conforme consta 

no Manual de Regras de Performance, que encontra-se no Anexo I deste 

Regulamento. 

 

2.3.5. As performances do POLE SHOW BRAZIL serão avaliadas de acordo 

com os critérios e regras contidos no Manual de Regras de Performance, que 

encontra-se no Anexo I deste Regulamento. 

 

2.3.6. Os critérios de desempate encontram-se no Manual de Regras de 

Performance, no anexo I deste Regulamento. 

 

2.3.7. O resultado do POLE SHOW BRAZIL será divulgado no mesmo dia, no 

local do evento, em cerimônia de premiação. 

 

2.3.8. O primeiro colocado GERAL no POLE SHOW BRAZIL terá vaga 

garantida para se apresentar no RISE THE NIGHT (POLE SHOW LA) nos 

ESTADOS UNIDOS. 

 

2.3.9. O primeiro colocado GERAL no POLE SHOW BRAZIL terá vaga 

garantida para se apresentar no EXOTIC SABBATH em SÃO PAULO, BRASIL. 

 

 

 

3. PREMIAÇÃO 

 

3.1. Serão premiados os seguintes prêmios na colocação geral. 

 

Melhor Figurino 
R$ 300 em dinheiro 
Prêmio de Patrocinadores 
Um pacote de 10 aulas regulares na Vertical Fit 
 
Maior Impacto com o Publico 
R$ 300 em dinheiro 
Prêmio de Patrocinadores 
Um pacote de 10 aulas regulares na Vertical Fit 
 
Originalidade e Criatividade da Performance 
R$ 300 em dinheiro 
Prêmio de Patrocinadores 
Um pacote de 10 aulas regulares na Vertical Fit 
 
Melhor Performance de Solo 
R$ 300 em dinheiro 
Prêmio de Patrocinadores 
Um pacote de 10 aulas regulares na Vertical Fit 
Vaga garantida no Pole Convention Mexico (Outubro 31- Novembro 3, 2019. 
Puerto vallarta, Mexico) 



 

Melhor Performance de Solo Internacional 
R$ 300 em dinheiro 
Prêmio de Patrocinadores 
Um pacote de 10 aulas regulares na Vertical Fit 
 
Melhor Performance de Dupla 
R$ 450 em dinheiro 
Prêmio de Patrocinadores 
Um pacote de 10 aulas regulares na Vertical Fit 
 
Melhor Performance de Grupo 
R$ 650 em dinheiro 
Prêmio de Patrocinadores 
Um pacote de 10 aulas regulares na Vertical Fit 
 
 
Melhor Performance da Noite, entre as 3 Melhores Performances e vai 
ganhar VAGA GARANTIDA PARA O POLE SHOW LA + R$ 700 em 
dinheiro.  
Melhor Performance da Noite terá vaga garantida para se apresentar no 

EXOTIC SABBATH em SÃO PAULO, BRASIL. 

 

 

 

4. CORPO DE JÚRI 

 

4.1. O Corpo de Júri será formado pelos convidados Internacionais. 

 

4.2. O Júri deverá seguir código de ética específico, contido no Manual de 

Regras de Performance. 

 

4.3. As notas atribuídas pelo Júri serão feitas em formulário próprio, com nome 

e assinatura do jurado. Esse formulário é sigiloso e somente pessoas 

autorizadas pela instituição organizadora poderão ter acesso a ele. 

 

 

 

 

5. ESPECIFICAÇÕES E REGRAS DE APRESENTAÇÃO  

 

 5.1. FIGURINO 

 

5.1.1. O figurino deverá ser escolhido pelo artista. O artista poderá apresentar-

se descalça, de sapatilha ou sapato. 

 

5.1.2. Os figurinos podem ser confeccionados em qualquer tecido, incluindo 

materiais que possam facilitar a aderência na barra, como vinil ou látex. 

 



 

5.1.3. É permitido o uso de luvas, protetores de pé, tênis, tensores ou outro tipo 

de acessório, exceto brincos, pequenos adereços de cabeça e itens 

necessários para a saúde do artista, como óculos de grau. 

 

5.1.4. É permitido usar tatuagens temporárias aplicadas sobre o corpo do 

artista, desde que não deixem resquícios no palco ou nas barras. 

 

5.1.5. O figurino deve ser criado na temática do evento e responder a 

apresentação do artista. 

 

 

 

5.2. MÚSICA 

 

5.2.1. A escolha da música para a apresentação é responsabilidade do artista 

e deverá constar na sua ficha de inscrição. 

 

5.2.2. Não poderão haver músicas repetidas durante o evento, nem mesmo 

com intérpretes diferentes. 

 

5.2.3. No caso de escolha de músicas repetidas, terá prioridade a artista que 

primeiro fez sua inscrição, sendo de responsabilidade do segundo artista a 

escolha de outra música. 

 

5.2.4. As músicas serão listadas na ordem em que foram feitas as inscrições. 

 

5.2.5. O artista deverá enviar o arquivo em mp3 para a instituição organizadora 

por e-mail, após a o resultado da etapa Seletiva. 

 

5.2.6. É recomendado que o artista leve, como reserva, no dia do evento, um 

CD ou um pendrive contendo sua música em formato mp3. A instituição 

organizadora não se responsabiliza por erros na reprodução das músicas caso 

o atleta não tenha levado um arquivo reserva, no formato exigido. 

 

 

 

5.3. ESTRUTURA DO PALCO E BARRAS 

 

5.3.1. Serão utilizadas 5 (cinco) barras, todas fixas e giratória, ambas de aço-

inox polido, com 45 milímetros de espessura e 4 (quarto) metros de altura.  

 

5.3.2. As barras serão posicionadas em formato de ziguezague, 02 (duas) 

barras na frente (do ponto de vista do público) e 03 (três) no fundo do palco. 

 

5.3.3. Dependendo da necessidade do artista, as barras podem ser colocadas 

no modo fixo ou giratório. 



 

6. INSCRIÇÕES  

 

6.1. A ficha de inscrição encontra-se no Anexo III do presente documento.  

6.2. As inscrições para o POLE SHOW BRAZIL deverão ser feitas PELO SITE 

www.poleshowbrazil.com.br (https://www.poleshowbrazil.com.br/application)   

1. O link aberto do vídeo de inscrição no YouTube (com titulo do 

vídeo: AUDITION POLE SHOW BRAZIL_CATEGORIA_NOME 

COMPLETO).  

• Os vídeos devem ter entre 2 e 2:30 minutos de duração. Os 

vídeos mais longos não serão avaliados além de 2:30 minutos. 

• As aplicações de vídeo serão avaliadas em apresentação, 

habilidade artística, técnica e capacidade de desempenho. 

Também será avaliado a capacidade de interpretar o tema do 

show.  

• Os vídeos não devem ser editados durante o desenvolvimento da 

performance, ele devera ser continuo. Não é permitida a junção 

de diferentes clipes. 

• Apenas um vídeo será exibido por participante e por categoria. 

Os candidatos não podem enviar vários vídeos, a menos que 

estejam solicitando mais de uma categoria, caso em que o 

candidato deve enviar um novo formulário de inscrição, vídeo e 

taxa para cada categoria aplicada. 

2. Ficha de autorização do responsável (no caso de artistas entre 16 

e 17 anos); 

3. Pagamento de inscrição pode ser feito pelo site ou pelo transferência 

bancaria. 

 

 

 

 

6.3. Os dados bancários da instituição organizadora para pagamento da taxa 

de filiação são os seguintes: 

Banco: ITAÚ 

Agência: 0742 

Conta Poupança: 11500-9/500 

CPF: 018.776.796-31 

Nome: Kristina Shtennikova 

 

6.4. Os valores da taxa de filiação são: 

R$ 180,00 (cento oitenta reais) para performance Solo 

R$ 300,00 (trezentos reais) para performance Double 

R$ 120,00 (cento e vente reais) por pessoa para performance em Grupo. 

 

http://www.poleshowbrazil.com.br/


 

6.5. Caso o e-mail de inscrição seja enviado incompleto (sem um ou mais dos 

documentos listados acima), a inscrição deste artista será considerada 

inválida. 

 

6.6. O envio dos documentos acima relacionados deve ser feito para o 

endereço de e-mail poleshowbrazil@gmail.com até o dia 12 de maio de 2019. 

 

6.7. A ficha de inscrição deverá ser completamente preenchida e todas as 

informações deverão ser verdadeiras.  

 

6.8. O artista poderá se inscrever para apresentação em 01 (uma) performance 

individual, com a possibilidade de também se inscrever para performance dupla 

e grupo.  

 

6.9. É responsabilidade exclusiva do artista enviar o e-mail de inscrição 

completo até a data estipulada para que esteja apto a participar do processo 

seletivo prévio, conforme consta no item 6.2. 

 

6.10. Ao se inscreverem, os participantes confirmam que leram e 

compreenderam integralmente este Regulamento, bem como que concordam 

com todos os termos presentes. 

 

 

 

7. OBRIGAÇÕES E CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO DOS ARTISTAS  

 

7.1. Os artistas participantes deverão ter, no mínimo, 16 (dezesseis) anos 

completos. Aqueles que tenham idade entre 16 e 17 anos completos deverão 

preencher e encaminhar a autorização que se encontra no Anexo IV deste 

documento para que possam participar, devidamente assinada pelo 

responsável legal. A referida autorização deverá ser enviada por e-mail no ato 

da inscrição, junto com os demais documentos. A assinatura dos pais ou 

responsável na ficha de autorização deve ser reconhecida em cartório. 

 

7.2. Poderão participar do POLE SHOW BRAZIL todos os artistas do mundo. 

 

7.3. Despesas eventuais com hospedagem, transporte, alimentação ou outros 

gastos pessoais são de responsabilidade dos artistas. 

 

7.4. Os artistas participantes devem comparecer para credenciamento no 

Studio Vertical Fit no dia 2 de agosto (1 dia antes do show, a hora exata será 

confirmado) e no local do evento no dia do show as 10:00 da manha para o 

ensaio final, munidos de documento de identificação pessoal. 

 

mailto:poleshowbrazil@gmail.com


 

7.5. Todos os artistas participantes deverão estar presentes durante a 

cerimônia de divulgação dos resultados, premiação e entrega dos prêmios. 

Exceções poderão ser apreciadas pela Comissão organizadora do evento. Os 

artistas deverão estar usando seus figurinos durante a cerimônia.  

 

7.6. Os artistas poderão ser submetidos a testes de drogas, substâncias 

proibidas ou controladas.  

 

7.7. No decorrer do evento, os artistas poderão ser entrevistados pela 

instituição promotora e deverão responder a eventuais questionamentos.  

 

7.8. Os artistas não poderão se portar de forma que fira o decoro do evento ou 

de qualquer pessoa participante, bem como não poderão agir de forma imoral, 

ilegal ou de qualquer outro modo que possa trazer descrédito ou depreciação 

ao evento.  

 

7.9. Durante as performances, os artistas poderão interagir com o público. 

 

7.10. Os artistas não poderão se comunicar com os jurados antes e durante o 

POLE SHOW BRAZIL.  

 

 

 

8. SITUAÇÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO E PUNIÇÕES  

  

8.1. A instituição organizadora do evento se reserva ao direito de expulsar 

qualquer artista participante que descumpra quaisquer das regras 

estabelecidas neste instrumento, antes ou durante o campeonato. 

 

8.2. Será desclassificado e se possível substituído o artista que fornecer 

qualquer informação falsa no momento da inscrição ou durante a realização do 

evento. 

 

8.3. Será desclassificado o artista que ficar com as partes intimas a mostra. 

 

8.4. Será desclassificado o artista que não seguir as regras de vestuário, 

conforme o Tema descrito no Regulamento de Performance. 

 

8.5. Será desclassificado o artista que apresenta coreografia que aborde temas 

religiosos, políticos ou infantis envolvendo sensualidade e agressividade 

(ofensiva).   

 

8.6. Será punido o artista que descumprir os tempos mínimo e máximo 

estabelecidos no item 2.3.3. 

 



 

8.7. Será desclassificado o artista que aplicar qualquer produto diretamente 

nas barras, antes, durante ou depois de sua apresentação. 

 

8.8. Comentários ofensivos declarados publicamente sobre os patrocinadores, 

os artistas, os organizadores, os jurados, os resultados do evento ou sobre o 

POLE SHOW BRAZIL em si não serão tolerados. 

 

8.9. O artista será desclassificado caso contate o corpo de júri para discutir a 

concorrência, o resultado ou influenciar o julgamento. 

 

Acesse as regras de performance (Anexo I) para evitar desclassificação e 

punção.  

 

 

 

9. RESERVAS LEGAIS  

 

9.1. A instituição organizadora do POLE SHOW BRAZIL não se responsabiliza 

por perdas ou danos decorrentes da participação do artista na competição, 

tampouco por quaisquer acidentes ocorridos durante o evento. 

 

9.2. Ao se inscreverem, todos os artistas assumem a responsabilidade por 

qualquer lesão ou acidente que possa ocorrer durante o evento, conforme 

termo de responsabilidade contido na ficha de inscrição. 

 

9.3. Ao efetuarem sua inscrição, os artistas autorizam o uso de sua imagem ou 

voz pela instituição organizadora do evento para publicidade ou outras relações 

comerciais relacionadas ao POLE SHOW BRAZIL.  

 

9.4. Todas as fotografias ou imagens, incluindo os vídeos de inscrição na etapa 

de Audição, são de propriedade da instituição organizadora. Os artistas 

participantes não têm direito a qualquer compensação por fotografias ou outras 

imagens feitas pela instituição organizadora e demais entidades autorizadas 

durante evento. 

9.5. Os artistas participantes deverão estar dispostos a serem fotografados 

imediatamente após o anúncio dos resultados.  

 

9.6. Qualquer situação não abordada no presente documento será avaliada e 

adaptada pela instituição organizadora. 

 

9.7. A instituição organizadora se reserva no direito de modificar as regras 

deste Regulamento, caso haja necessidade 

 

 

 

 



 

ANEXOS: 

 

Anexo I: Regras de Performance 

 

 

NOTA LEGAL: este regulamento constitui obra intelectual e é protegido pela 

Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98). É expressamente proibida a 

reprodução, adaptação, modificação ou utilização do conteúdo disponibilizado, 

parcial ou integralmente, sem a prévia permissão por escrito da instituição 

organizadora. 


