
ACADEMIA METAMORFOSE - ROCK ON
REGULAMENTO

1. A ACADEMIA METAMORFOSE - ROCK ON
1.1. A Academia de Música de Coimbra promove a 1.ª edição da Academia
Metamorfose - Rock On, com a realização de duas semanas de formação, de
acesso gratuito. A primeira, a decorrer de 29 de agosto de 2022 a 2 de setembro de
2022, e a segunda, a ter lugar entre 5 a 9 de setembro de 2022, de segunda a
sexta-feira, com apresentação pública final a 11 de setembro, em Soure com os
seguintes objetivos:

A. Estimular a criatividade artística e musical;
B. Contribuir para a valorização, desenvolvimento e formação na área artística

musical;
C. Integrar uma componente lúdica nos processos de aprendizagem;
D. Promover a interação entre alunos com diferentes estilos e sensibilidades

musicais;
E. Envolver os pais, família e amigos nos processos de aprendizagem;

E, em particular, por esta edição ser coorganizada com Município de Soure,

1. Promover uma maior diversidade cultural ao município;
2. Desenvolver um programa de formação específico para os jovens da

comunidade.

1.2. A Academia Metamorfose - Rock On decorrerá em regime de formação nas
instalações da Academia de Música de Coimbra - Condeixa, entre as 10h e as 18h.

1.3. São admitidos até um total de 10 alunos, com idade não inferior a 10 anos, que
residam, trabalhem ou estudem no concelho de Soure.

1.4. Os alunos serão selecionados a partir do preenchimento de um formulário
disponibilizado em www.festivalmetamorfose.com

1.5. A organização é responsável por providenciar seguro de acidentes pessoais
para todos os participantes enquanto se encontram nas instalações da Academia de
Música de Coimbra - Condeixa, durante o período da  formação.

1.6. Despesas com deslocações são da inteira responsabilidade dos alunos ou seus
responsáveis.

1.7. A organização fornecerá alimentação em todos os dias de formação, entre as
10h e as 18h.



2. Seleção dos alunos
2.1. Livre submissão de candidaturas

2.1.1. A organização do festival selecionará até 10 (dez) alunos que reúnam
as condições indicadas no ponto 1.3.

2.1.2. A inscrição no festival deverá ser realizada através de preenchimento
de formulário disponível no site www.festivalmetamorfose.com, onde serão
solicitados os seguintes elementos:

A. Nome do aluno proponente
B. Freguesia de residência, trabalho ou estudo no concelho de Soure
C. Idade, contacto telefónico e e-mail (do aluno ou, no caso deste ser menor, de

um seu representante legal)
D. Instrumento musical preferencial
E. Experiência de prática musical

2.1.3. O prazo limite para submissão a concurso é o dia 15 de agosto de
2022, às 23h59m.

2.1.4. Um júri especialmente reunido pela organização para o efeito
selecionará os elementos até à data limite de 20 de agosto de 2022.

2.1.5. Os alunos selecionados serão convidados a apresentar-se na
Academia Metamorfose - Rock On. Caso não tenham condições para o fazer, ou
não o queiram fazer, a organização, em concreto, o júri referido supra, optará por
convidar o(s) proponentes(s) seguinte(s) no ranking de classificação construído pelo
júri, e assim por diante.

2.1.9. A idade dos concorrentes não poderá ser inferior a 10 anos, à data
limite de inscrição (15 de agosto de 2022).

2.1.10. O email info@festivalmetamorfose.com está disponível para os casos
de dúvidas e questões relacionadas.

3. Apresentação dos Alunos no Festival
3.1. Cada aluno será integrado num grupo que preparará repertório, designado pela
organização, para apresentação na final do Festival Metamorfose 2022, a ter lugar
no Parque de Bacelos, em Soure, no dia 11 de setembro de 2022.

3.2. A apresentação dos temas musicais será feita totalmente ao vivo.

3.3. A decisão sobre a forma de apresentação em palco de cada tema musical é da
responsabilidade da organização.
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3.4. Cabe à organização toda e qualquer decisão final, quer de ordem de produção,
técnica, artística ou outra qualquer que, neste âmbito, venha a merecer a sua
intervenção.

3.5. A Academia de Música de Coimbra disponibilizará durante o período de
formação os instrumentos musicais aos alunos que necessitem.

4. Dados Pessoais
4.1. Os dados pessoais serão recolhidos e tratados pela organização de acordo com
o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

4.2. O fornecimento dos dados pessoais é necessário e obrigatório para efeitos de
processamento de toda a dinâmica do iniciativa

4.3. A informação recolhida é processada de forma automática, encriptada e gerida
com recurso a medidas de segurança avançadas. A organização garante aos
participantes a segurança e confidencialidade do tratamento, garantindo nos termos
do RGPD o exercício do direito de informação, acesso, retificação ou apagamento
bem como o direito à portabilidade dos dados, o direito de limitar ou opor ao
tratamento dos seus dados.

4.4. Para o exercício dos direitos acima mencionados, os participantes deverão
contactar a organização através dos seguintes contactos:

Via e-mail para info@festivalmetamorfose.com, via Postal para: Caminhos Sem
Atalho/ Rua Câmara Pestana, Lote 1 - Loja 2/ 3030-163 Coimbra

5. Disposições finais
5.1. Cabe à organização esclarecer, avaliar e decidir sobre qualquer situação que se
venha a verificar e que não esteja contemplada neste regulamento ou, estando,
possa gerar quaisquer dúvidas interpretativas.

5.2. A organização determinará o critério a aplicar em qualquer situação não
prevista expressamente no presente Regulamento, bem como será a única
autoridade interpretativa do mesmo, reservando-se o direito de tomar a decisão final
sobre qualquer situação dele decorrente.

5.3. Para qualquer esclarecimento adicional, os contactos deverão ser efetuados
para: info@festivalmetamorfose.com

5.4. A participação na 1.ª edição da Academia Metamorfose - Rock On implica a
aceitação integral deste Regulamento.

15 de julho de 2022.
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