
 

NORMAS GERAIS 

Bem-vindo ao Curso Dança Verão 2018 

 

1. Inscrição e Reserva das Aulas 

• As inscrições e a reserva das aulas só são efectivas mediante o pagamento de pelo menos 50% do valor 
da inscrição. 

• As inscrições cuja reserva seja realizada até 31 de maio têm 5% de desconto. 

• As inscrições cujo pagamento seja efectuado a partir de 9 de julho, sofrem um acréscimo de 5%. 

2. Funcionamento das aulas / Espectáculo 

• As aulas têm a duração de 1 hora ou 1h30m, conforme indicado no horário. 

• As práticas de palco, destinam-se exclusivamente à preparação do Espectáculo final, devendo todos 
aqueles que pretendam nele participar inscrever-se durante as duas semanas do curso. O horário dos 
ensaios e do espectáculo serão afixados junto da Organização, durante o Curso. 

• 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, estando disponível um seguro de acidentes pessoais, com as seguintes características: 

- Custo 15,00 Euros 
Cobertura 
- Despesas de tratamento 1.500,00 Euros 
- Morte ou invalidez permanente 15.000,00 Euros 

4. Cartão de Participante – No ato da inscrição deve ser enviada por email uma fotografia para o cartão. 

O cartão deverá ser, diariamente, mostrado à entrada.  

5. Os participantes são responsáveis pelos seus bens, quer nos vestiários quer nos estúdios. A Organização 

declina qualquer responsabilidade em caso de perda ou roubo.  

6. Não é permitido tirar fotografias ou filmar durante as aulas e/ou espectáculo, 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 de inscrições.  

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 (seguro não incluído). O eventual reembolso só será 
efectuado nos primeiros 5 dias do curso. 

10. No final do Curso será entregue um Certificado de Frequência a todos os participantes que o desejarem e 

que tenham frequentado as duas semanas do Curso. 

 
Bom Dança Verão 2018 A Organização



  
 

GENERAL RULES 

Welcome to Summer Dance Course 2018 

 
1. Registration  
 

• Spots can only be ensured for those registered students who have paid of at least 50% of the total tuition 

amount; 

• Registration made before 31st of May will have a 5% discount; 

• Registration paid after 9th of July will suffer a 5% increase. 

 
2. Classes / Performance 

▪ All classes have the duration of 1 hour or 1h30m as shown in timetable. 

▪ The Stage Practice are exclusively meant to prepare participants for the Final Performance. Only students who 
attend the two weeks of Summer Dance Course will be allowed to participate in the performance. Rehearsal 
and performing schedule will hang at the information board.  

▪ The Organisation might advise participants to attend a different level as enrolled for a better achievement. 

▪ The Organisation reserves the right to make any necessary changes to the timetable.  

2. Personal Accidents Insurance 
The Organisation declines any responsibility in case of accident that may occur during the course.  

A Personal accidents insurance is available as follows: 

▪ Cost  15,00 €  
Covers 
▪ Treatment:  1.500,00 €  
▪ Permanent Invalidation or death:  15.000,00 €  

3. Participation Card - Until the first day participants should provide one digital face photo for the student’s 
card. This card should be shown at the entrance daily. 
 
4. Participants are responsible for their belongings inside the school.  
The organisation declines any responsibility for lost or stolen objects. 
 
5. taking pictures and filming is not allowed at classes unless authorised by the organisation. 

6. It is not allowed to watch classes unless authorised by the organisation. 
 
7. All information and/or changes will hang at the information’s board. 
 
8. There will be no refund unless a medical certificate is provided 
In case of certified illness or incapacity 30% of the total amount will be refunded (insurance not included). 
Refund can only be made for the first five days of the course. 

9. At the end of the courses all two weeks participants will receive a Frequency Certificate. 

Good Summer Dance Course 2018,  

The Organization 


