
Regras Freestyle Day

Freestyle day é um evento que tem como objetivo a divulgação da modalidade Free 
Style (Performance) da Pump It Up. Neste ano o Free Style Day tem como ideia inicial 
divulgar praticantes de diferentes lugares do mundo. Os stylers deverão enviar um video 
com suas experiências no ramo e uma coreografia inédita!

1 -Data entrega do video = 11/11/11

2- Conteúdo do video
2.1-Depoimento (apelido, local onde mora [cidade, estado, país], há quanto tempo joga, 
por que gosta de Free Style, alguma coisa legal q aprendeu sendo styler, etc)
2.2- Coreografia

3 - Tempo maximo de video - 5 minutos

Restrições para a parte de Depoimento
- No video terá que ser possivel ouvir claramente tudo que a pessoa está falando
- É necessária legenda em inglês, para entendimento internacional do conteúdo 
apresentado pelo freestyler
- Não necessariamente a coreografia e o depoimento deverão ser filmados no mesmo 
momento, podem ser filmados em dias diferentes, porém o video deverá ser entregue 
com as duas partes juntas.
- No caso de Tag, todos os integrantes da tag deverão falar sobre si mesmos e devem 
aparecer no mesmo video juntos.

Restrições para a parte de Coreografia
- Musicas que consomem 2 lifes, ou para versões mais antigas, Arcade Mode.
- Qualquer versão será permitida.
- Número total de integrantes em tag -> máximo de 3.
- A coreografia poderá ser gravada na posição que preferirem, porém de maneira que 
todos os movimentos propostos sejam possiveis de serem vistos.
- É permitida edição de vídeo que ajude a compreensão da coreografia como por 
exemplo a adição da game soundtrack.
- A coreografia deverá ser filmada desde do iníco da musica até a exibição da Nota da 
Máquina.

Envio dos videos
- Os videos deverão ser postadas no Youtube e os links enviados para 
rodrigo.otani@gmail.com para centralizar todos os videos.
- O nome do video deverá de ter o seguinte formato - [Freestyle Day 2011] + seu apelido


