
GIMNOANIMA GOT TALENT 

Regulamento 

 

Pretendemos estimular o desenvolvimento da família Gimnoanima, incentivando a pesquisarem e a 

conhecerem novas formas através do uso da tecnologia, sendo esta uma nova maneira de conexão das 

Artes e do Desporto nos tempos atuais.  Neste caso, promovemos um evento de talentos, qualquer um, 

realizado através da aplicação Zoom. 

Fornecer uma excelente oportunidade para compartilhar experiências entre candidatos 

independentes desenvolvendo relações de interligação, amizade, cultura e diversão.  

Todas as inscrições deverão ser efetuadas aquando do preenchimento do seguinte formulário: google 

forms que vai estar disponível com o regulamento e cartaz nas redes sociais 

 

Artigo 1 

LOCAL, DIA E HORA 

Plataforma Zoom, domingo, dia 11/04/2021 às 11h. Obrigatório ter vídeo ligado. 

APRESENTAÇÃO 

O talento de cada participante é exibido através de uma apresentação live com máximo de 1min30seg. 

Caso seja uma apresentação que necessite de mais tempo (ex.: culinária, desenho, escultura, entre 

outros), deve mencionar esse aspeto na inscrição, para que o alinhamento seja organizado de forma 

que a apresentação seja logo no início e o seu produto final seja mostrado no fim de todas as 

apresentações. 

As inscrições através do Google Forms devem ser realizadas até dia 06/04/2021, sendo que podem 

encerrar antes caso seja atingido o número máximo de participantes. 

 

Artigo 2 

NÍVEIS 

Criança – Até 14 anos 

Jovem e Adulto – Mais de 14 anos, sem idade limite. 

 

 



Artigo 3 

APRESENTAÇÃO NO DIA 

O participante será chamado na sua vez para ligar o áudio e a câmara (obrigatório). 

Terá tempo para uma breve apresentação de si mesmo e do seu talento. 

Logo após isto, tem 1min30seg para a exibição do seu talento. 

 

Artigo 4 

PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DADA PELO JÚRI 

O júri irá fazer uma média de pontos (de 1 a 10) calculada a partir das seguintes categorias, por nível e 

adaptável consoante cada talento: 

Originalidade e Criatividade 

Execução 

Qualidade Técnica  

Inovação 

Complexidade 

Edição do Vídeo 

Cenário 

Estética Visual 

Autenticidade do carácter  

Interpretação 

PAINEL DE JURADOS 

São cinco elementos da Gimnoanima e três exteriores. Da Gimnoanima temos os treinadores Bruno 

Gralha, Daniel Arraia, Fábio Pragana, Inês Miranda e Susana Gonçalves. Especializados em áreas 

diferentes, teremos a presença de júris exteriores à Gimnoanima, futuramente apresentados nas 

redes sociais da nossa Associação desportiva.  

 

 



Artigo 5 

CERTIFICADOS 

Certificado digital via e-mail para todos os participantes da Gimnoanima Got Talent. 

GALA DE PRÉMIOS 

Sessão online, na plataforma Zoom, às 18h do mesmo dia, 11/04/2021, após uma deliberação do júri.  

PRÉMIOS 

São prémios especiais que a Gimnoanima entrega aos três participantes mais destacados de cada 

nível. Ou seja, três prémios para Criança e três iguais prémios para Jovens e Adultos. 

1º lugar: Oferta de um mês de livre-trânsito, podendo experimentar qualquer modalidade da 

Gimnoanima. 

2º lugar: Oferta de uma mensalidade na modalidade que frequenta. 

3º lugar: Oferta de uma t-shirt da Gimnoanima 

 

Artigo 6 

NOTAS IMPORTANTES 

Proibida a inscrição do mesmo participante em mais do que uma apresentação. 

As apresentações podem ser em grupo, sendo que apenas UM concorrente irá ter direito ao prémio. 

Os concorrentes cedem à Gimnoanima os direitos de utilização da imagem de maneira irrevogável, 

sem pretensão de pagamento, retribuição, reembolso de taxas ou outra compensação de qualquer 

natureza. 

 

BOA SORTE A TODOS! 

 

A organização, 


