CURSO INTENSIVO DE VERÃO 2017 (BALLET E CONTEMPORÂNEO)
03 de JULHO a 04 de AGOSTO de 2017

Regulamento
1. Organização
A organização deste evento é promovida pela Associação Geração na Ribalta – Associação de
Dança
2. Condições de participação
Destina-se a todos os interessados, a partir dos 9 anos, independentemente da sua experiência
na área da Dança. Em algumas disciplinas, como Ballet e Variações, existem limites etários
específicos.
3. Níveis
Os participantes serão distribuídos pelos níveis iniciado, intermédio e Avançado .
Em algumas disciplinas, poderão criar-se ou eliminar-se níveis, caso a Organização
considere adequado.
4. Professores
A Organização reserva-se o direito de substituir os Professores anunciados, em caso de
impedimento dos mesmos ou de outros motivos alheios à vontade da Organização.
5. Aulas
a) Duração
As aulas de dança clássica (Ballet) terão uma duração de 1:45 a 2:00h. As restantes disciplinas
serão de 50m a 1:30H.
b) Horário
As aulas decorrerão de segunda a sexta-feira .
Os horários definitivos serão publicados no placard informativo da Escola.
6. Regras de Conduta
• Não é permitida a presença de não participantes, na Escola.
• Os participantes deverão ter um comportamento adequado a uma Escola, não
prejudicando o funcionamento das aulas a decorrer e respeitando todas as instruções que
sejam dadas pela Organização.
• O acesso aos estúdios está reservado, exclusivamente, aos participantes de cada aula.
• A entrada nas salas de aula só é permitida com o calçado adequado e com uniforme próprio.
(Ver anexo “Uniformes”)
• É expressamente proibido comer no vestiário ou nos estúdios.

• Cada participante é responsável pelos seus bens pessoais, pelo que a Organização não
se responsabiliza por roubo, dano ou extravio.
7. Problemas de saúde e Seguro de acidentes pessoais.
A Organização deve ser informada de alergias ou outros problemas de saúde dos
participantes, devendo a situação ser comunicada, por escrito, no acto da inscrição. Neste caso,
a Organização ou os Professores têm a faculdade de condicionar a frequência total ou
parcial das aulas, devendo o participante obedecer às indicações recebidas.
A Organização não se responsabiliza por qualquer acidente pessoal ou lesão que possa ocorrer
durante o período do Curso.
Os alunos podem optar por um seguro de acidentes pessoais, para isso, devem requerer essa
opção, na ficha de inscrição. Os alunos da Academia Annarella e Conservatório Internacional já
estão cobertos pelo seguro da Escola.
8. Inscrições
a) Para inscrição, proceder do seguinte modo:
1. Fazer o download da ficha de inscrição em: http://academiaannarella.com/site/wpcontent/uploads/2016/05/fichas-de-inscrio.pdf
2. Proceder ao envio da ficha assinada pelo encarregado de educação ou pelo próprio, caso seja
maior, e respetivo pagamento para o IBAN: PT50.0033.0000.45434416851.05
b) A inscrição e respectivo pagamento deverá ser efectuada até ao dia 10 de junho de 2016.
Após esta data, fica condicionada às vagas existentes.
c) O valor pago não será devolvido, em nenhuma circunstância.
d) A ficha de inscrição deverá ser enviada para o email : geral@academiaannarella.com
9. Preços (ver Programa)
10. Viagem e alojamento
Os eventuais custos de viagem e alojamento são da responsabilidade dos participantes.
11. Galas (Em datas e lugares a anunciar)
Os participantes nas Galas serão selecionados pelos Professores das várias disciplinas. Da
decisão da exclusão da Gala não cabe recurso e tem efeitos imediatos a partir do momento
da comunicação ao aluno.
A participação na Gala não é obrigatória, porém, os participantes deverão informar, no
momento dainscrição, a sua intenção de não participação na Gala.
12. Disposições Finais
A inscrição no Curso de Verão i mplica a aceitação deste Regulamento.
Compete à Organização decidir sobre qualquer matéria em que este Regulamento seja omisso.

ANEXO - “UNIFORMES”

a)
b)
c)
d)
e)

Uniforme de aulas de dança clássica para Meninas:
Maillot preto (fato de ballet) , não importa o feitio.
Collans salmão (ballet) e saia preta (opcional).
Sapatilhas de meia ponta (limpas e em bom estado).
Pontas (para quem faz) limpas e em bom estado.
Muito bem penteadas com um rolo.


a)
b)
c)

Uniforme de aulas de dança clássica para Rapazes:
Maillot (fato) branco.
Collans pretas.
Sabrina pretas ou brancas com soquetes brancos.

 Uniforme de aulas de dança contemporânea:
a) Calças ou calções
b) Joelheiras e meias (soquetes) SÃO OBRIGATÓRIOS.


Os fatos (figurinos) para as GALAS , caso necessário, serão fornecidos pela organização
e terá um custo de aluguer de 10€, que será utilizado para a higienização dos mesmos.

Obs.
Chamamos a atenção para os cuidados de higiene pessoal, que são muito importantes , em
especial , para quem pratica dança.
Caso necessite de utilizar um fato diferente (para lavagem do original), poderá fazê-lo à quarta
feira.
A Direção

