
KIKADA DO ANO

LEXA E SMART FIT

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O que é a Campanha Kikada do Ano?

É uma campanha recreativa organizada pela Smart Fit e pela cantora Lexa para escolher o
(a) participante que irá acompanhá-la em um show no dia 21 de maio de 2022 em São
Paulo.

O que o escolhido ganha?

Dançar no palco a coreografia Kikada do Ano no show da cantora no dia 21 de maio de
2022*. Além disso, o campeão também ganhará 1 ano de Smart Fit grátis (plano Black).

O professor do participante vencedor (a) irá gravar a coreografia da música Kikada do Ano,
de autoria de Diego Barão, Lucas Medeiros e Rafinha RSQ e interpretada por LEXA e LÉO
SANTANA. O vídeo estará disponível no canal de YouTube da FitDance
(www.youtube.com/c/FitDanceTV).

*Os custos de hospedagem, transporte e alimentação serão pagos pela organização da
Campanha. A logística da turnê será organizada pela equipe da Lexa.

*A data do show pode ser alterada a pedido da cantora, com aviso prévio de uma semana.
Uma nova data deve ser redefinida até 30 de junho.

Quem pode ser escolhido?

- Alunos e alunas das unidades participantes da Campanha. Confira as unidades
participantes em www.smartfit.com/contratos.

. Ter plano Smart ou Black* nas unidades participantes;

. Ter plano ativo em 10 de abril de 2022;

. Não ter pendências financeiras com a Smart Fit;

- Ter disponibilidade para estar na seletiva em São Paulo (12 de maio de 2022) e na data do
Show (21 de maio de 2022)**.

*Clientes Black podem se inscrever na Campanha em outras unidades que não a de
origem. Porém, todas as etapas da participação deverão ser realizadas na unidade de
inscrição.

http://www.smartfit.com/contratos


**Os custos de hospedagem, transporte e alimentação serão pagos pela organização da
Campanha. A logística da turnê será organizada pela equipe da Lexa.

Como participar?

. É preciso se inscrever por meio do formulário disponível na recepção da unidade
participante ou aqui.

. As inscrições podem ser feitas entre 11 e 17 de abril de 2022.

. O participante deve fornecer: nome completo, e-mail, telefone e perfil do Instagram. Assim
como autorização de uso de imagem por dois anos.

Somente inscritos em unidades participantes poderão entrar na Campanha. Caso o cliente
seja Black, ele pode se inscrever em outra unidade que não a sua.

Quais são as unidades participantes?

A lista final das unidades participantes está disponível no regulamento em
www.smartfit.com/contratos.

Qual a dinâmica da Campanha?

A Campanha é dividida em 4 (quatro) etapas:

1ª etapa - Disputa dentro das unidades

. A seletiva dentro de cada unidade acontecerá entre os dias 18 e 20 de abril de 2022 nas
aulas de FitDance.

. Os candidatos devem dançar a coreografia da Kikada do Ano.

. O público da própria academia escolhe os cinco finalistas da unidade. Um (a) professor (a)
com CREF deve escolher o (a) representante da unidade, de acordo com critérios técnicos
apresentados durante a coreografia.

2ª etapa - Escolha do Comitê

. O vencedor de cada unidade deve postar um vídeo, em sua própria rede social, dançando
a coreografia da Kikada do Ano, entre os dias 21 e 24 de abril. Este vídeo será avaliado por
um comitê a partir do dia 25 até 27 de abril de 2022.

. O post deve ser aberto ao público, ter a hashtag #KikadaDoAnoSmartFit e a marcação dos
perfis da @smartfit e da @lexa.

. Um Comitê formado por profissionais de dança e pelo time técnico de aulas coletivas da
Smart Fit irá escolher os 16 finalistas, usando como critério o conhecimento técnico de
dança apresentado no vídeo.

https://forms.gle/M5pfCBcK9S5wyNy9A
http://www.smartfit.com/contratos


. Somente os perfis registrados na inscrição da Campanha serão válidos.

3ª etapa - Votação nas redes sociais da Smart Fit

. Entre os dias 28 e 30 de abril de 2022, o perfil da Smart Fit (@smartfit) no Instagram
divulgará uma votação online entre os 16 (dezesseis) participantes semifinalistas para
escolha pública online dos 04 (quatro) participantes finalistas.

. Os vídeos devem seguir o formato e a duração recomendada pela organização, conforme
orientações enviadas pela Smart Fit ao participante via WhatsApp no dia 20 de abril de
2022.

. O cronograma das disputas será o seguinte:

4ª etapa - Grande final

. Na noite do dia 12 de maio de 2022, haverá a grande final, que acontecerá no FitDance
Space, no endereço Av. Sabiá, 668 - Indianópolis, São Paulo - SP, 04515-001, e será
transmitida ao vivo nos perfis do YouTube da Smart Fit e do Instagram da Lexa;

. Os candidatos irão dançar a coreografia Kikada do Ano, em apresentações individuais;

. A própria Lexa irá escolher o (a) dançarino (a) vencedor (a), de acordo com critérios
pessoais, como questões técnicas e de empatia.


