
         REGULAMENTO CONCURSO DRAFT MOOD FM

O Concurso “DRAFT MOOD”, iniciativa promovida pela RÁDIO MOOD FM, tem como objetivo 
incentivar a cultura e possibilitar a descoberta de novos artistas e bandas, além de proporcionar aos 
vencedores a divulgação de seus talentos.

1. INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS

1.1 - As inscrições de artistas e bandas para o concurso DRAFT MOOD deverão ser realizadas no 
período de 20 a 30 de julho de 2020, no site www.moodfm.com.br/draft .

1.2 - Serão aceitos artistas brasileiros e estrangeiros, entretanto o idioma das músicas inscritas é 
obrigatoriamente o português.

1.3 - Serão aceitos candidatos com idade superior a 16 anos, sendo imprescindível a autorização do 
responsável caso o candidato não possua a maioridade legal.

1.4  - Não serão aceitos artistas ou bandas que possuírem contrato e/ou acordo firmado com 
quaisquer gravadoras. 

1.5 - Os artistas e bandas deverão fornecer todas as informações exigidas na ficha de inscrição 
fornecida no site www.moodfm.com.br/draft.

1.6 - Cada artista ou banda poderá inscrever duas obras/músicas (originais e inéditas) cuja autoria 
deverá ser, obrigatoriamente, do próprio artista ou banda concorrente, porém apenas UMA será 
selecionada para competição.

1.7 - Entende-se por música inédita aquela que nunca foi veiculada em rádio ou executada em 
qualquer plataforma digital existente.

1.8 A obra/música inscrita não pode ser objeto de contrato, publicação, venda ou gestão de direitos 
autorais, ou seja, os direitos de propriedade intelectual relativos à música inscrita deverão 
necessariamente pertencer ao candidato inscrito no Concurso.

1.9 - A Organização do Concurso não se responsabiliza por quaisquer reclamações, controvérsias, 
prejuízos e/ou danos que a violação ao transcrito no tópico anterior possa vir a causar.

1.10 - Somente poderão se inscrever artistas ou bandas que preencherem todos os requisitos 
exigidos; fichas de inscrição com informações incompletas ou incorretas serão desconsideradas. As 
músicas/obras escritas deverão ser enviadas através de upload do arquivo musical ou link de 
internet, conforme detalhadamente explicitado no site www.moodfm.com.br/draft.

1.11 - A inscrição dos participantes para o Concurso DRAFT MOOD não garante a seleção dos 
mesmos para qualquer uma das fases. Todos os participantes inscritos serão submetidos à curadoria 
do DRAFT MOOD, que selecionará dentre os inscritos aqueles que prosseguirão no Concurso. 

1.12 - Ao enviar a obra/música concorrente, o candidato afirma estar ciente de que podem haver 
obras/músicas semelhantes, e isenta o  Concurso DRAFT MOOD de qualquer responsabilidade, 
além de excluir a Organização de qualquer demanda judicial ou extrajudicial envolvendo a discussão 
de direitos autorais sobre as músicas/obras inscritas.

1.13 - A Organização do Concurso reserva-se ao direito de não aceitar inscrições com má qualidade 
artística, que sejam inadequadas ao objetivo do Concurso, ou cujos conteúdos possam ser 
considerados ilegais, impróprios ou ofensivos, incluindo conteúdos de caráter preconceituoso, 
racista, político partidário ou imoral, ficando reservado exclusivamente à Organização a análise 
destes critérios.



1.13 - Ao realizar a inscrição, o candidato autoriza, sem quaisquer ônus e/ou encargos, a divulgação 
das suas informações gerais nos mais diversos materiais de divulgação do presente Concurso.

1.14 - A Organização irá utilizar os dados dos artistas ou bandas inscritos para, no âmbito do 
presente Concurso, confirmar o cumprimento dos requisitos de inscrição e de participação, promover 
a eleição dos artistas ou bandas finalistas, promover o artista ou banda vencedor(a), tudo com 
fundamento na autorização concedida pelo artista ou banda no ato da inscrição.

1.15 - Os participantes do Concurso autorizam ainda a Organização do Concurso a utilizar 
gratuitamente o seu nome, sua apresentação e imagem, em vídeo e áudio, para eventuais 
divulgações nas plataformas do Concurso, por tempo indeterminado. 

2. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM

2.1 - Toda pessoa física ou jurídica que fizer a inscrição no presente Concurso deverá possuir a 
titularidade e/ou termo de licença de direitos autorais/autorização para uso sobre a obra/música 
inscrita.

2.2 - O candidato é responsável pela obra/música enviada à Organização do Concurso, e declara, no 
momento da inscrição, ser de sua própria autoria todo o conteúdo disponibilizado, e que tais não 
constituem plágio ou infração a quaisquer direitos de terceiros, assumindo, perante a Organização do 
Concurso DRAFT MOOD, toda a responsabilidade do seu uso, direitos autorais e de Propriedade 
Intelectual. A Organização do Concurso não se responsabiliza por reclamações ou prejuízos 
decorrentes da violação deste tópico.

2.3 - A Organização do Concurso DRAFT MOOD é responsável pelo pagamento dos direitos autorais 
de execução pública ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). 

2.4 - O participante expressamente autoriza a RÁDIO MOOD FM, sem quaisquer ônus e/ou 
encargos, a captar, fixar e utilizar a imagem, voz e interpretação relativos à sua participação no 
DRAFT MOOD nos meios, tecnologias e suportes materiais de livre escolha da RÁDIO MOOD FM, 
para fins de utilização institucional, publicitária e/ou comercial, que destinar-se-ão a toda e qualquer 
modalidade de utilização existente prevista no art. 29 da Lei 9.610/98. A presente autorização será 
gratuita e vigerá pelo prazo de proteção autoral conferido pela Lei 9.610/98 à obra em que as 
imagens, vozes e interpretações artísticas serão utilizadas. 

2.5 - Sem prejuízo do disposto no item acima, os direitos autorais dos candidatos sobre as músicas e 
criações desenvolvidas no âmbito da participação no DRAFT MOOD não serão automaticamente 
cedidos à RÁDIO MOOD FM. 

3. ETAPAS DO CONCURSO DRAFT MOOD

3.1 - Os artistas e bandas inscritos, assim como suas obras/músicas originais, serão avaliados por 
uma banca técnica. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 07 de Agosto de 2020, no 
site www.moodfm.com.br/draft. O candidato também será informado através dos contatos fornecidos 
no ato da inscrição.

3.2 - Na fase seguinte, que ocorrerá no período de 18 a 21 de Agosto de 2020, os artistas e bandas 
selecionados serão divididos em grupos e deverão comparecer às audições nos dias e horários 
informados no site www.moodfm.com.br/draft. Uma banca formada por grandes profissionais de 
gravadoras e rádio irá avaliar as apresentações, e cada um desses profissionais/jurados terá direito a 
escolher um candidato como aposta pessoal. A ordem das escolhas realizadas pelos jurados se dará 
através de sorteio.



3.3 - A próxima fase do Concurso - a SEMI-FINAL - será realizada nos dias 03 e 04 de Setembro de 
2020, no RIO BEACH CLUB, na Barra da Tijuca. Nessas datas serão realizadas as apresentações 
dos candidatos selecionados, e somente 10 (dez) prosseguirão na disputa.

3.4 - A fase FINAL, que contará com a apresentação dos 10 finalistas selecionados na semi-final, 
também será realizada no RIO BEACH CLUB, no dia 25 de Setembro de 2020. Antes do resultado, 
haverá um show intimista de uma grande revelação da musica e só então será revelada a CANÇÃO 
AUTORAL DO ANO e o artista ou banda que ganhará o prêmio principal.

3.5 - Todas as datas mencionadas acima poderão ser alteradas pela Organização do Concurso sem 
qualquer ônus ou consequência legal.

4 - PREMIAÇÃO

4.1 - O campeão do Concurso terá sua música (que será gravada e produzida em estúdio 
profissional) executada com destaque na programação da RÁDIO MOOD FM, pelo período de dois 
meses. O vencedor também será premiado com a gravação de um vídeo clip idealizado e produzido 
por profissionais do ramo.

4.2 - Ao grande vencedor será oferecida a oportunidade de assinar um contrato de gerenciamento 
artístico com um escritório renomado, onde, além do empresariamento e gestão da carreira, será 
prestada todas as assessorias (artística, editorial e jurídica) necessárias para alcançar o sucesso.

4.3 - Qualquer música bem avaliada poderá ser executada na programação da RÁDIO MOOD FM, 
independente de a música, artista ou banda ser finalista/vencedor(a) do Concurso. Ao proporcionar 
tal oportunidade para os artistas e bandas inscritos, o Concurso DRAFT MOOD cumpre com alguns 
dos objetivos almejados: fomentar a Cultura e divulgar novos talentos.
 

5 - DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 - Em todas as apresentações serão garantidas aos artistas e bandas todas as condições técnicas 
necessárias, devendo os artistas e bandas competidoras adaptarem-se à estrutura fornecida pela 
Organização do Concurso.

5.2 - Cada participante poderá levar um número limitado de convidados para assistir às 
apresentações, conforme as normas que serão detalhadamente divulgadas no site 
www.moodfm.com.br/draft.  

5.3 - Todas as despesas deverão ser arcadas pelos próprios artistas ou bandas, não existindo 
qualquer obrigação por parte da Organização de suportar despesas de transporte, alimentação e/ou 
hospedagem.

5.4 - Os artistas ou bandas finalistas são responsáveis por seus equipamentos, e em nenhuma 
hipótese a Organização do Concurso assume quaisquer responsabilidades ou encargos relativos aos 
mesmos.

5.5 - Antes da grande final, os artistas ou bandas finalistas ganharão destaque na programação da 
RÁDIO MOOD FM. Com o intuito de promover as candidatas à “música do ano”, as mesmas entrarão 
momentaneamente na grade da rádio, proporcionando ainda mais visibilidade aos Candidatos do 
Concurso DRAFT MOOD.

5.6 - Todos os artistas e bandas finalistas serão entrevistados e apresentarão suas músicas em um 
programa ao vivo na RÁDIO MOOD FM. 



5.7 - Os artistas ou bandas candidatos que não comparecerem às etapas presenciais do Concurso, 
nos dias e horários informados no site www.moodfm.com.br/draft serão desclassificados.

5.7 - Devido à pandemia causada pela COVID-19, a Organização do Concurso adotará todas as 
medidas impostas pela Vigilância Sanitária, devendo os candidatos, obrigatoriamente, cumprirem as 
determinações e regras de higiene impostas.


