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Bem-vindo ao Curso Dança Verão 2020
1. Inscrição e Reserva das Aulas
• A reserva nas aulas só é efetuada mediante o pagamento de pelo menos 50% do valor da inscrição.

2. Funcionamento das aulas / Espectáculo
• As aulas decorrem no estúdio CAB R. Ten. Raul Cascais 1B, Lisboa.
• As aulas têm a duração de 1h30m, conforme indicado no horário.
• 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. Os participantes são responsáveis pelos seus bens, quer nos vestiários quer nos estúdios. A Organização
declina qualquer responsabilidade em caso de perda ou roubo.

5. Não é permitido tirar fotografias ou filmar durante as aulas, salvo quando previamente autorizado pela
Organização.

6. Não é permito assistir às aulas, salvo quando previamente autorizado pela Organização.
7. Todas as informações e/ou alterações serão enviadas por email aos participantes inscritos.
8. 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.

9. No final do Curso será entregue um Certificado de Frequência, sempre que solicitado.

Bom Dança Verão 2020
A Organização
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GENERAL RULES
Welcome to Summer Dance Course 2020

1. Registration
• The classes will take place at Estúdio CAB - R. Ten. Raul Cascais 1B, Lisbon.
• Classes are only booked upon payment of at least 50% of the registration fee.
2. Classes / Performance
• Classes are 1h30m, as indicated in the schedule.
• The Organization reserves the right to make changes to the timetable.
3. Personal Accidents Insurance
The Organization is not responsible for any personal accident that may occur during the period of the
Course, being available a personal accident insurance, with the following characteristics:
▪

Cost
Covers
▪ Treatment:
▪ Death or permanent disability:

15,00 €
1.500,00 €
15.000,00 €

4. The participants are responsible for their assets, both in the changing rooms and in the studios. The
Organizing Committee declines any responsibility in case of loss or theft.
5. It is not allowed to take pictures or film during classes, except when previously authorized by the

Organization.
6. It is not allowed to watch classes, except when previously authorized by the organization.
7. All information and/or changes will be sent to the email address indicated in the registration.
8. No refunds will be made, except upon presentation of a Medical Certificate in accordance with the

law, within a maximum of 48 hours after the occurrence, which proves the impossibility of attending
the Course. In this case, 30% of the registration fee will be refunded. The eventual reimbursement will
only be made in the first 3 days of the course.
9. At the end of the course, a Certificate of Attendance will be issued upon request.

Good Summer Dance Course 2020,
The Organization

