
Regulamento
ORGANIZAÇÃO

1. O presente concurso resulta de uma parceria elaborada entre  Arte Sonora 
e a Blim Records.

2. A Blim Records oferece a gravação e mistura de 1 Single, num total de 
oferta de 8, em que serão atribuídos mensalmente 2 packs Single. A cada 
vencedor ser-lhe-á atribuída a gravação e mistura de um Single, 
correspondente a um tema, nos estúdios da Blim Records (tempo de estúdio 
não superior a 8 horas, a acontecer entre segunda-feira e sexta-feira, entre 
as 10h00 e as 19h00), estando o trabalho do engenheiro de som também 
incluído. Oferta não acumulável. 

3. A campanha tem início no dia 1 de Dezembro de 2015 e termina a 31 de 
Março de 2016. Os dois projetos vencedores mensais serão anunciados no 
dia 15 do mês seguinte – com início a 15 de janeiro e fim a 15 de Abril.

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO DOS CONCORRENTES

4. Podem concorrer artistas ou bandas portuguesas ou artistas e bandas 
estrangeiras residentes em Portugal;

5. Podem concorrer artistas ou bandas de qualquer idade, sendo que os 
concorrentes menores deverão apresentar uma autorização assinada pelo 
respetivo encarregado;

6. É admitido a concurso qualquer artista ou banda até cinco elementos, 
independentemente do género musical praticado;

COMO CONCORRER

8. Os projetos deverão enviar o link da página de Facebook do projecto e 
uma música em formato MP3, para o endereço de email 
passatempoartesonora@gmail.com , até 31 de Março, com o assunto 
“Passatempo Arte Sonora / Blim Records / [nome do projeto]”; as bandas que 
enviarem os seus trabalhos no início da campanha, e que não forem 
selecionadas nesse mês, veem o seu trabalho ser contabilizado para o(s) 
mês(es) seguinte(s).
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8.1. Não existe qualquer limitação relativamente ao género musical dos 
temas enviados nem à sua duração;

8.2. Os temas têm que ser enviados em formato MP3, não sendo tidos em 
conta temas enviados noutro qualquer formato;

8.3. Os temas podem ter sido previamente editados de forma independente 
pelos autores do projeto;

8.4. Uma vez concluído o envio do tema submetido a passatempo não será 
possível a sua substituição;

9. Não serão considerados temas enviados após as 23:59 do dia 31 de 
março de 2016;

10. Juntamente com o tema deve ser enviada, em anexo, uma fotografia do 
projeto e o link da sua página de Facebook (ou de outra rede social);

11. O não cumprimento de todas as disposições descritas nos pontos 
anteriores determinará a anulação da inscrição em causa;

APURAMENTO DO VENCEDOR

13. O apuramento do vencedor do concurso ficará a cargo, única e 
exclusivamente, da equipa da Blim Records e da Arte Sonora;

14. A escolha da Blim Records será baseada no potencial comercial dos 
projetos, assim como na originalidade que os mesmos demostrem; A escolha 
da Arte Sonora será baseada na qualidade musical.

15. A decisão da Blim Records e da Arte Sonora é irrevogável;

16. Os dois projetos vencedores serão anunciados a cada mês, de 15 de 
janeiro a 15 de abril, nos canais de comunicação da Arte Sonora.

17. Os projetos vencedores serão contactados pela Blim Records, que 
acertará com o respetivo representante os detalhes da ação;

PRÉMIO

18. Cada prémio consiste na gravação e mistura de um Single com um 
máximo de um tema, no estúdio da Blim Records (tempo de estúdio não 
superior a 8 horas, a acontecer durante a semana, entre as 10h00 e as 
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19h00), estando o trabalho do engenheiro de som também incluído.

19. O vencedor terá um prazo máximo de três meses para usufruir do 
prémio, mediante a disponibilidade da Blim Records.

DISPOSIÇÕES FINAIS

20. A Arte Sonora reserva-se o direito de alterar o presente regulamento sem 
necessidade de aviso prévio, passando as novas regras a vigorar após a sua 
divulgação;

21. Qualquer dúvida ou pedido de informação sobre o concurso poderá ser 
esclarecida através do endereço de e-mail artesonora@gatoescaldado.pt
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