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Ficha de inscrição 

 

Nome da Escola/Individual: 

 

Nº de bailarinos participantes: 

 

Nome dos responsáveis (solos – máx. 1; duetos trios grupos – máx. 2): 

- 

- 

 

Nome da(s) coreografia(s) Nº de 
candidatos 

Idades Categoria Nível 

Exemplo: Dom Quixote 8 10/13 A Juvenil 
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Categorias (solos, duetos, trios e grupos): 

A = ballet clássico e neoclássico; 

B = dança jazz, contemporâneo e lyrical; 

C = danças urbanas [hip hop, street dance, locking, etc];  

D = danças populares/étnicas; 

E = dance mix [mistura de 2 ou mais estilos de dança na mesma 

coreografia]. 

 

Níveis (determina   o nível, o participante do grupo, escola ou 

academia, com mais idade): 

Infantil – dos 6 aos 11 anos;  

Juvenil – dos 12 aos 17 anos;  

Adultos – a partir dos 18 anos. 
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Regulamento Extraordinário Covid-19 

 

1- O Festival Jovem Internacional de Dança de São Domingos de Rana 

será realizado nos dias 7 e 8 de Novembro no Auditório do Criarte em 

Carcavelos. 

2- Serão 4 sessões de concurso no sábado dia 7 (às 11h, 14h, 17h e 19h) 

e 3 sessões no domingo dia 8 (às 11h, 14h, 17h). A Gala de prémios terá 

lugar no domingo às 19h e será transmitida em direto desde a página do 

Festival. Poderão assistir presencialmente à gala de prémios 2 

representantes de cada Escola/Academia participante. 

3- Em cada sessão participam entre 3 a 4 escolas com um limite máximo 

de 30 alunos no total (poderão ser mais escolas caso apresentem solos, 

duetos e trios). 

4- Na plateia, só vamos utilizar a terceira parte do auditório em cada 

sessão. Os lugares serão marcados. Todo o público deverá assistir de 

máscara. 

5- Na 4ª edição do festival só podem participar grupos até 7 

concorrentes. Decidimos isto tendo em consideração o tamanho do 

palco. 

6- Os concorrentes que já tinham sido apurados não precisam de enviar 

novamente os vídeos caso as coreografias que pretendam apresentar 
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sejam as mesmas, alterando apenas o número de participantes. Estamos 

a considerar estes grupos como parte do Festival, mas agradecemos a 

confirmação de cada academia/escola já apurada e respetivo acerto dos 

grupos até 7 concorrentes por cada coreografia. 

7- A taxa de inscrição só deverá ser paga no mês de Outubro (as escolas 

serão posteriormente avisadas da data de pagamento). 

8- Os bilhetes de cada sessão estarão disponíveis só no mês de Outubro. 

9- Os concorrentes só poderão entrar nos camarins na sessão em que 

estão inseridos. 

10- As coreografias não podem ter qualquer tipo de contacto físico entre 

os participantes nem a utilização e/ou transmissão de objetos. 

11- Cada escola deverá levar o seu kit de proteção que incluirá máscaras 

e gel desinfetante. 

12- Os concorrentes e professores deverão estar permanentemente de 

máscara ou viseira durante o evento, exceto os concorrentes no 

momento da atuação. 

13- Existirá uma mesa lateral no palco para colocar e retirar as máscaras 

no momento da atuação. Para uma maior segurança as máscaras 

deverão estar identificadas. 

14- As escolas deverão entrar no camarim apenas com o essencial para 

a atuação.  

15- Devido à situação atual estes aspetos prevalecem sobre o 

regulamento habitual. Para qualquer assunto que não esteja acima 

indicado, devem consultar o regulamento geral do evento. Se houver 

alguma dúvida, contactem a organização do evento.  



3 
 

 

 

 

Regulamento 

1- Seleção. Por vídeo, os candidatos deverão enviar a/as coreografias 

por vídeo até ao dia estipulado pela organização (depois desta data já 

não serão aceites). O resultado da classificação será enviado por email. 

Todas as informações relativas a prazos deverão ser consultadas na 

página do Facebook do Festival Jovem Internacional de Dança de São 

Domingos de Rana.  

2- Preencher o Formulário de inscrição que enviaremos via e-mail junto 

com a informação de classificação. Deverão logo de seguida enviar a 

música/as e a declaração de autorização até ao prazo estipulado para o 

efeito. Cada coreografia deverá ter no mínimo 2 minutos e no máximo 

3minutos e 10 segundos.  

3- Os selecionados deverão ter seguro de acidentes pessoais. A 

organização do evento não se responsabiliza com qualquer acidente. 

4- A taxa de inscrição é fixa (10€) independentemente da quantidade de 

coreografias apresentadas . 

5- No caso dos grupos não poderão exceder o limite de 25 bailarinos 

como máximo e mínimo de 4 bailarinos. 

6- Os candidatos com coreografias a solo estão limitados a uma única 

coreografia. 



4 
 

7- Os candidatos menores de idade deverão enviar a declaração de 

autorização de participação assinada pelos pais ou responsável. O 

regulamento deverá ser também assinado e enviado. 

8- Só poderão entrar com os candidatos no auditório até 2 responsáveis 

no caso de duetos, trios ou grupos, com quem se apresente em solo só 

pode entrar um responsável.  

9- Não é permitido apresentações, projeções, utilização de animais 

vivos, água, fogo ou objetos que possam danificar o palco ou que venham 

a atingir a plateia. Se algum participante utilizar algum objeto ou efeito 

que não estiver informado à organização do Festival, tal integrante será 

desclassificado automaticamente. 

10- O som e as luzes serão os mesmos para todos os concorrentes. 

11- Cada escola, grupo ou Academia terá 2 minutos por coreografia para 

marcação de palco. 

12- O programa do evento será divulgado e enviado aos concorrentes. 

13- Serão entregues 1ro, 2do e 3ro Prémio para cada nível e cada 

categoria. Todos os participantes terão um diploma de participação. 

14- A informação dos bilhetes para assistir às sessões do concurso será 

colocada brevemente. 

15- Os casos omissos deste regulamento deverão ser tratados 

diretamente com a organização para o email fdsdrgeral@gmail.com. 

Eu,______________________________________________________ tomei conhecimento 

do presente regulamento. 

Assinatura: _________________________________________________________________________________ 

 ____________/_______________/__________ 
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Declaração 
Eu, _____________________________________________________________com 

o número fiscal ______________________________________, e na 

qualidade de responsável pela escola/grupo e/ou pessoa 

individual _______________________________________________, declaro 

sob compromisso de honra que, as coreografias e músicas a 

serem exibidas no Festival Jovem Internacional de Dança de 

São Domingos de Rana  que irá decorrer no próximo dia _____ 

de _________________________________________________de____________  no  

________________________________________________, são da nossa 

autoria e responsabilidade e declinamos os direitos de autor. 

 

 

 

____________/_____________/_______________ 

 

__________________________________________ 

 


