
 
 

 

 NORMAS GERAIS 

 
Bem-vindo ao Curso Dança Primavera 2018 
 
 
1. Inscrição e Reserva das Aulas 

• A reserva nas aulas só é efectuada mediante o pagamento de pelo menos 50% do valor da inscrição. 

• As inscrições cuja reserva seja realizada até 28 de fevereiro têm 5% de desconto. 

• As inscrições cujo pagamento seja realizado a partir de 2 de abril, sofrem um acréscimo de 5%. 

 

2. Funcionamento das aulas  

• As aulas decorrem na Jazzy Dance Studios de Santos – Rua da Cintura do Porto a Santos, Armazém J. 

• As aulas têm a duração de 1h30m, excepto as aulas de barra chão e dança criativa que têm a duração 
de 1 hora conforme indicado no horário. 

• A Comissão Organizadora, no interesse de todos os participantes, reserva-se o direito, no início do 
Curso, de aconselhar os alunos a frequentarem um nível diferente daquele em que se inscreveram. 

• A Comissão Organizadora reserva-se o direito de fazer alterações ao horário. 

 
3. Seguro de Acidentes Pessoais 

A Organização não se responsabiliza por qualquer acidente pessoal que possa ocorrer durante o período 
do Curso, aconselhando todos os participantes a possuírem um seguro de acidentes pessoais. 

 
4. Cartão de Participante – Até ao primeiro dia de curso deve ser entregue uma fotografia para o cartão. 

O cartão deverá ser, diariamente, entregue à entrada e levantado à saída da escola. 
 
5. Os participantes são responsáveis pelos seus bens, quer nos vestiários quer nos estúdios.  

A Comissão Organizadora declina qualquer responsabilidade em caso de perda ou roubo. 

 
6. Não é permitido tirar fotografias ou filmar durante as aulas, salvo quando previamente 

autorizado pela Organização. 
 
7. Não é permito assistir às aulas, salvo quando previamente autorizado pela Organização. 
 
8. Todas as informações e/ou alterações serão afixadas no painel junto da mesa da organização. 
 

9. Não se efectuam reembolsos, excepto mediante apresentação de Atestado Médico nos 
termos da lei, no prazo máximo de 48 horas após a ocorrência, que comprove a 
impossibilidade de frequentar o Curso. Neste caso, serão devolvidos 30% do valor da 
inscrição. O eventual reembolso só será efectuado nos primeiros 5 dias do curso. 

 
10. No final do Curso será entregue um Certificado de Frequência, sempre que solicitado. 
 
Bom Dança Primavera 2018 
 
A Organização 

 



 
 

 

GENERAL RULES 
 

Welcome to Spring Dance Curses 2018 
 
 

1. Registration and Class Reservation  

• The classes will take place at Jazzy Dance Studios - Rua da Cintura do Porto a Santos, Armazém J. 

• The class reservation will only be done through the payment of at least 50% of the registration; 

• Registration whose reservation is made before February 28th, will have a 5% discount; 

• Registration which payment is made after April 2rd , will suffer a 5% increase. 

 
2. Classes: 
 

• All classes will last for 1h30m, except floor exercises and creative dance classes, which will last one 

hour, as indicated in the schedule. 

• The Organization, in all participant’s interest, reserves the right to recommend participants to change 
to another class level. 

• The Organization, reserves the right to change the timetable. 

 
3. Personal Accidents Insurance - The Organization decline any responsible for any accident that may 

occur during the course. 

 
4. Participation Card - Until the courses first day, should be delivered on photo for the card. This card 

should be left at entrance and picked up at exit, daily. 
 
5. Participants are responsible for his own goods inside the school. The organization declaims any 

responsible for lost or stolen objects. 

 
6. It’s not allowed to make pictures or video at classes, except when authorized by organization. 
 
7. It’s not allowed to watch classes, except when authorized by organization. 
 
8. All information and/or changes will be fixed at the information’s placard. 
 
9. No pay back is allow, except with a Medical Certificate in accordance with law, within 48 

hours after the event, demonstrating the incapacity to attend the Course. In this case, 30% of 
registration fee (insurance not included) will be returned, in the first 5 days of the course. 

 
10. At the end of the courses all the participants that participate in one week of course, will 

received a Frequency Certificate, if asked. 
 
 
Good Spring Dance Courses 2018 
 
The Organization 


