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          CONVITE 

A Associação Nikkei Karaokê Halley tem a grata satisfação de convidar os cantores da 

sua conceituada associação para participarem do 36º Taikai Karaokê Halley (2º na 

versão Virtual) - Beneficente em pról da Associação Pró-Excepcionais KODOMO-NO-

SONO. 

 

Pelo fato de não ter acontecido o tradicional taikai do Kodomo-no-Sono no ano de 

2021, a Associação Halley, numa união de esforços com a comissão do taikai do 

Kodomo-no-Sono,  representado pelo sr. Décio Kawazoe, iremos realizar neste ano, 

este evento em conjunto. 

 

Os vídeos dos cantores serão transmitidos via canal YouTube, no dia 2 de Outubro de 

2022, sendo que o link e o horário de início serão informados numa data oportuna. 

 

Este evento tem a humilde finalidade de colaborar com a continuidade dos trabalhos 

da associação que atende as pessoas que necessitam de atenção especial. 

 

Solicitamos que façam uma leitura atenta quanto aos regulamentos descritos abaixo, 

devido às limitações que teremos quanto à quantidade de participantes, bem como 

também com relação aos prazos de inscrição e envio dos vídeos. 

 

Quantidade limite de cantores: 320 

 

Prazo limite para as inscrições: 14-08-2022 

 

Prazo limite para o envio dos vídeos: 21-08-2022 

 

Os pagamentos das inscrições do taikai deverão ser efetuadas para a comissão, 

conforme descrito abaixo. 

 

Agradecemos desde já e contamos com a valiosa participação de todos. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

      Kazuo Sekito         Sergio Ocimoto Oda       Decio Kawazoe 

Presidente do Halley             Diretor Presidente Kodomo-no-Sono          Coordenador Geral                                   
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REGULAMENTO 

1. COM RELAÇÃO ÀS DOAÇÕES: 

 

1.1. Este evento tem o caráter essencialmente beneficente, ou seja, toda a renda 

apurada (descontadas as despesas inerente ao taikai), será revertida 

totalmente para  a entidade KODOMO-NO-SONO 

 

1.2. A divulgação dos nomes dos doadores será efetuada mediante a autorização 

dos mesmos 

 

1.3. Estaremos solicitando doações, sendo que os nomes dos doadores, no formato 

de  logotipos, nomes, fotos ou clipes, serão divulgados durante a transmissão 

do evento. 

 

1.4. Tipos de Patrocínio:  

 

 Bronze 1 - R$   50,00 

  Bronze 2 - R$ 100,00 

  Prata  - R$ 200,00 

  Ouro  - R$ 500,00 

  Diamante - R$ 1.000,00 

       Platina             -           valores acima de R$ 1.000,00 

 

1.5. As doações deverão ser tratadas com:  

 Luzia Naomi Matsuo - WhatsApp: (11) 99460-9614 
 Banco Itaú (341) - Agência: 3777 - Conta corrente: 34.568-1  
 CPF / PIX:  655.595.258-04 
 Enviar o Comprovante de Pagamento para: 
 Luzia Naomi Matsuo 
  WhatsApp: (11) 99460-9614 

 

2. COM RELAÇÃO AO TAIKAI: 

 

2.1. Com relação às apresentações, inscrições e vídeos: 

 

2.1.1. O cantor participará do evento enviando um vídeo gravado, sendo o 

conteúdo deste de total responsabilidade do cantor, e o mesmo cedendo 

os direitos de imagem e veiculação (canais de transmissão e redes sociais) 

para o taikai. O link para assistir o evento será divulgado oportunamente 
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2.1.2. Algumas "lives" tem sido bloqueadas pelo YouTube, com a alegação 

de"direitos autorais". E um dos motivos tem sido a utilização de clipes 

oficiais dos cantores originais e  dos  vídeos de karaokê. Portanto, 

recomenda-se a não utilização desse clipes como plano de fundo 

 

2.1.3. Os cantores deverão apresentar apenas a 1ª estrofe da música, ou no 

caso de mixagem, utilizar o máximo de 2 minutos e 40 segundos. Os 

cantores da categoria DOYO poderão apresentar as duas estrofes da 

música. As músicas da categoria internacional poderão sofrer cortes 

parciais, caso ultrapassem o tempo acima 

 

2.2. Não há limite de quantidade de cantores por associação 

 

2.3. Solicitamos que o pagamento das inscrições seja efetuado preferencialmente   

pelo representante da associação à qual o cantor pertence 

 

2.4. Os vídeos devem ser enviados  preferencialmente pelo aplicativo Wetransfer   

(www.wetransfer.com), conforme especificação abaixo,  com todos os dados 

do conteúdo: nome do cantor, conforme efetuada na inscrição, categoria, 

nome da música e associação que está representando 

 

2.5. A utilização de outra forma de envio pode diminuir a qualidade do vídeo e a    

transmissão ficará prejudicada 

 

2.6. Os vídeos devem estar no formato .mp4 ou .mkv, e se for gravado no celular,   

recomenda-se que seja feito na posição horizontal 

 

2.7. Aconselhamos um maior cuidado se for utilizar um celular iPhone para envio   

do vídeo, pois o mesmo pode não chegar íntegro 

 

2.8. Aconselhamos também um cuidado no preenchimento da ficha de inscrição, 

bem como na identificação do vídeo, pois o erro poderá ser refletido na 

transmissão 

 

2.9. Das categorias dos cantores: 

 

2.9.1 Os critérios para definição das categorias estão seguindo as 

orientações sugeridas pela UPK 

 

http://www.wetransfer.com/
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2.9.2 As categorias que não preencherem o número mínimo de 6 (seis)  

participantes, poderão ser agrupadas com as outras, do mesmo nível 

técnico 

 

CATEGORIA FAIXA ETÁRIA CATEGORIA FAIXA ETÁRIA 

Shinjin 1 Até 50 anos B10,A10,ESP10,EXT10,SEXT10 Acima de 90 

Shinjin 2 Acima de 50 B9, A9, ESP9, EXT9, SEXT9 86 a 90 anos 

Doyo C, Tibikko C Até 7 anos B8, A8, ESP8, EXT8, SEXT8 81 a 85 anos 

Doyo B, Tibikko B 8 até 10 anos B7, A7, ESP7, EXT7, SEXT7 76 a 80 anos 

Doyo A, Tibikko A 11 até 13 anos B6, A6, ESP6, EXT6, SEXT6 71 a 75 anos 

Internacional 1 Até 50 anos B5, A5, ESP5, EXT5, SEXT5 66 a 70 anos 

Internacional 2 Acima de 50 B4, A4, ESP4, EXT4, SEXT4 61 a 65 anos 

Vale Tudo/Otona no Doyo Sem limite B3, A3, ESP3, EXT3, SEXT3 51 a 60 anos 

Star 1 Até 50 anos B2, A2, ESP2, EXT2, SEXT2 40 a 50 anos 

Star 2 Acima de 50  B1, A1, ESP1, EXT1, SEXT1 14 a 39 anos 

 

 

Data do evento: 02-10-2022 

INSCRIÇÕES -  até: 14-08-2022 ou máximo de 320 cantores 

Para: Decio Kawazoe - cel./Whatsapp: (11) 99912-2616 

 

 

Valor:  R$ 30,00 para categoria de adultos e R$ 20,00 para crianças. 

O pagamento da inscrição deve ser efetuado para: 

Decio Kawazoe - Banco Santander (033) 

Agência: 3559  Conta corrente: 01002121-9 

CPF e PIX: 064.146.138-00 

Enviar o comprovante para: 

Decio Kawzoe - WhatsApp: (11) 99912-2616 

 

 

VÍDEOS  até:   21-08-2022 

Pelo  Wetransfer ou Telegram para: 

Kazuo Sekito - cel/Whatsapp (11) 99460-9602 

email: taikai.halley.kodomo@gmail.com 

 

3. COM RELAÇÃO ÀS PREMIAÇÕES: 

 

3.1. Os campeões de todas as categorias receberão o prêmio de R$50,00, mais o   

diploma da UPK, válido para ascenção de categoria, conforme regulamento 

 

3.2. As categoria "Vale-Tudo" e "Otona no Doyo" não terão diploma da UPK 
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3.3. Os vice-campeões de todas categorias ganharão um voucher do Estúdio 

Guinza, para gravação de um áudio ou vídeo, ou ainda um CD de karaokê de 

sua preferência 

 

3.4. Do valor das inscrições recebidas, após o pagamento das despesas inerentes   

ao taikai (montagem dos vídeos, transmissão, contagem e jurados), o lucro  

apurado será doado integralmente à entidade Kodomo-no-Sono 

 

4. Informações: 

 

 Kazuo Sekito - (11) 99460-9602 

 Decio Kawazoe - (11) 99912-2616 

 Luzia Naomi Matsuo - (11) 99460-9614 

 Emilia Satie Watabe - (11) 97331-6961 

 

5. Equipe Técnica 

 

5.1. Preparação dos vídeos e transmissão: Dai Pro - Eventos (Atsushi Abe e Mitie   

Tamada) 

 

5.2. Contagem e divulgação dos resultados: Kaho Informática (Eiko Hojo e Yoshie 

Kakeshita) 

 

6. Jurados convidados 

 

 Professora Katsuyuki Sano (presidente) 

 Professora Yoshiko Yamada 

 Professora Kiyomi Kanashiro  

 

7. Considerações Finais 

 

Todo e qualquer caso não mencionado neste regulamento ou, havendo   

divergências quanto ao entendimento de algum item, a solução será     

atendida pela comissão organizadora 
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 FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

ASSOCIAÇÃO  

RESPONSÁVEL        

Telefone  Email  

 

 1. Nome  

Música  

Categoria  Idade  
 

2. Nome  

Música  

Categoria  Idade  
 

3. Nome  

Música  

Categoria  Idade  
 

4. Nome  

Música  

Categoria  Idade  
 

5. Nome  

Música  

Categoria  Idade  
 

6. Nome  

Música  

Categoria  Idade  
 

7. Nome  

Música  

Categoria  Idade  
 

8. Nome  

Música  

Categoria  Idade  
 

9. Nome  

Música  

Categoria  Idade  
 

10. Nome  

Música  

Categoria  Idade  
 

11. Nome  

Música  

Categoria  Idade  
 

 


