
   2018 

 

 

MOSTRA DE DANÇA 
Apresentações de Grupos 

 
 
Este Regulamento é um documento orientador de todo o espetáculo. 
 
- Destinado a todos os grupos de dança de uma qualquer modalidade, sem limites de idades, número de 
elementos e sem o cariz competitivo dos habituais eventos de dança em Portugal 
 

- Decorrerá no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos no dia 08 de Abril de 2018 (Domingo) a 
partir das 16horas; 
 
- As inscrições são efectuadas on-line através do site da Promofitness em www.promofitness.com; 
 
- As inscrições dos grupos são gratuitas e as vagas são limitadas. Serão aceites por ordem de chegada à 
Promofitness; 
 
- As inscrições encerram a partir do momento em que o tempo estabelecido pela organização, para as 
apresentações, esteja preenchido; 
 
- Não haverá lugar a qualquer tipo de seleção; 
 
- Não há limite no número de elementos participantes que compõem o grupo; 
 
- Tempo máximo de actuação por grupo: 5 minutos; 
 
- A música pretendida para a atuação do grupo, deverá obrigatoriamente ser enviada por e-mail para 
info@promofitness.com até à data limite de 26 de Março de 2018. 
 
- Caso não seja enviada a música até à data definida, a organização reserva-se no direito de não permitir a 
participação do grupo, substituindo-o por um outro; 
 
- Após a recepção da música e caso se verifique que a mesma ultrapassa o tempo definido e/ou que 
apresente má qualidade, o grupo será notificado por e-mail e terá 5 dias para proceder às suas retificações; 
 
- Caso não proceda às respetivas retificações, a inscrição do grupo será automaticamente anulada; 
 
- A confirmação da participação do grupo só será concluída a partir do momento em que a organização 
confirme a recepção da inscrição e o envio da música dentro dos parâmetros definidos. 
 
- O preenchimento da ficha de inscrição individual (disponível no site da Promofitness) só será obrigatória 
para os elementos que pretendam realizar as Master Classes FITNESS (sábado) da XXVII Convenção 
Internacional Promofitness, mediante o pagamento de 10 euros por elemento. 
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